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Predsedoval: Štefan Nemec, 
predsednik Zbora združenega dela in 

Jolanda Slokar, 
podpredsednica Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 59. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 365. člena 
ustave Socialistične republike Slovenije in prvega odstavka 97. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije. 

V smislu določil poslovnika bomo izvolili Komisijo za verifikacijo poobla- 
stil in imunitetna vprašanja. V to komisijo predlagam za predsednika Metko 
Ivnik, za člana pa Jožeta Baroviča in Pavla Jovana. So predlagani tovariši 
navzoči? (Samo tovarišica Metka Ivnik.) Potem predlagam za člana Janka Ur- 
šiča in Metko Močnik. Ima kdo kakšen spreminjevalni predlog? (Ni predloga.) 

Dajem predlog na glasovanje. 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 pooblastil in imunitetna 
vprašanja izvoljeni delegati Metka Ivnik, Janko Uršič in Metka Močnik. 

Prosim predsednika in člana Komisije, da pregledajo pooblastila delega- 
tov oziroma poročilo, ki ga je pripravila strokovna služba, in nato poročajo 
zboru. 

Na današnjo sejo so bili povabljeni predstavniki Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije, Republiške konference SZDL Slovenije, Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Izobraževalne 
skupnosti Slovenije, Skupnosti socialnega varstva Slovenije, Zavoda SR Slo- 
venije za statistiko, Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose 
s tujino, Zveze združenj borcev NOV, Zveze stanovanjskih skupnosti Sloveni- 
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je, predstavniki Odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbo- 
ra, Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega 
zbora in Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja Zbora občin in Komisije za proučevanje samoupravnih sporazumov 
in statutov visokošolskih organizacij. 

-Na sejo zbora so bili povabljeni tudi predsedniki odborov Zbora združe- 
nega dela, člani delegacij Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFR Jugoslavije in delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ. 

Kot običajno, prosim, da delegati, ki imajo pripravljena pismena delegat- 
ska vprašanja, oddajo vprašanja meni ali sekretarju zbora že sedaj. S tem bi 
omogočili, da se člani Izvršnega sveta ali odgovorni republiški funkcionarji 
pripravijo in po možnosti odgovorijo že na današnji seji. Ker imajo delegati 
v smislu 212. člena ustave in 12. člena poslovnika naše skupščine pravico, da 
govorijo v jeziku svojega naroda, vprašujem delegate, če želi kdo razpravlja- 
ti v italijanskem ali madžarskem jeziku! (En delegat v italijanskem jeziku.) 
Hvala! 

Poleg tega vas obveščam, da smo se s predsednico Zbora občin in pred- 
sednikom Družbenopolitičnega zbora dogovorili, da bomo poslušali na skup- 
nem zasedanju Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora po končani 2. točki dnevnega reda uvodno obrazložitev, in sicer k pred- 
logu stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem uresničevanju delegatskega siste- 
ma v Skupščini SR Slovenije, ki jo bo podal tovariš Ludvik Golob, predsednik 
Odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora, in k analizi o 
aktualnih vprašanjih o organizaciji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in republiških upravnih organov in analizi o problematiki delovanja in orga- 
nizaciji občinskih upravnih organov ter k predlogu za izdajo zakona o držav- 
ni upravi, republiškem Izvršnem svetu in republiških upravnih organih. To 
obrazložitev bo dala tovarišica Eva Naglič, članica Izvršnega sveta in repu- 
bliška sekretarka za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Ker je Komisija že končala z delom, prosim predsednico Komisije, da da 
poročilo. Besedo ima tovarišica Metka Ivnik! 

Metka Ivnik: Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 59. sejo dne 22. febru- 
arja 1978 je ugotovila: Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo 
sejo je predložilo delegatska pooblastila 141 delegatov, in sicer: z gospodar- 
skega področja 85 delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 16 delegatov, s 
socialno-zdravstvenega področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 5 dele- 
gatov, iz obrtne in podobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti dr- 
žavnih organov in družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delov- 
nih skupnosti 5 delegatov, iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb 
v službi v oboroženih silah SFR Jugoslavije 1 delegat. 

Na današnji seji niso navzoči delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: z gospodarskega področja za 17. okoliš 1 delegat, 19. okoliš 1 delegat, 
21. okoliš 1 delegat, 30. okoliš 2 delegata, skupno 5 delegatov; s prosvetno- 
kulturnega področja za 2. okoliš 1 delegat, 3. okoliš 1 delegat, skupno 2 dele- 
gata; s socialno-zdravstvenega področja za 1. okoliš 1 delegat; iz kmetijske 
dejavnosti za 4. okoliš 1 delegat. Vsega skupaj je odsotnih 9 delegatov. 
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Komisija je pregledala vsa pooblastila in ugotovila, da so vsa pooblastila v 
skladu z zakoni in z ustavo SR Slovenije in zato predlaga, da Zbor združenega 
dela verificira vsa predložena pooblastila. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati o po- 
ročilu? (Ne.) Dajem poročilo na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(120 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je poročilo sprejeto. Ker je na seji navzoča večina dele- 
gatov, lahko zbor veljavno odloča. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na določitev dnevnega 
reda. 

Dnevni red za današnjo sejo razširjam z dodatno točko dnevnega reda, 
in sicer s predlogom odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, da na zahtevo temeljnih organizacij združenega dela z nekrito izgubo 
odloča o roku za izplačevanje z zakonom zajamčenih osebnih dohodkov, ki 
ga je predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije po hitrem 
postopku. 

Glede na navedeno predlagam v smislu 24. člena poslovnika Zbora združe- 
nega dela naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 59. seje Zbora združenega dela; 
2. odobritev zapisnika 58. seje Zbora združenega dela; 
3. predlog stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem uresničevanju de- 

legatskega sistema v Skupščini SR Slovenije; 
4. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju 

splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih; 
5. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stop- 

njah republiških davkov in taks; 
6. predlog zakona o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije (repu- 

bliškem proračunu) za leto 1978; 
7. predlog zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev ob- 

jektov in nabavo opreme v obdobju od 1978 do 1982; 
8. a) aktualna vprašanja organizacije in delovanja Izvršnega sveta Skup- 

ščine SR Slovenije in republiških upravnih organov; 
b) problematika delovanja in organizacija občinskih upravnih organov: 

9. predlog za izdajo zakona o državni upravi, o republiškem Izvršnem svetu 
in o republiških upravnih organih; 

10. predlog stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje prostor- 
ske, urbanistične in zemljiške politike v SR Sloveniji; 

11. predlog odloka o uvajanju obveznih priprav prostorskih planov v SR 
Sloveniji s poročilom o izvajanju delovnega programa za področje regionalnega 
prostorskega planiranja v SR Sloveniji za obdobje od leta 1975 do leta 1978; 

12. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samo- 
upravni stanovanjski skupnosti, z osnutkom zakona; 

13. osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o razlastitvi in pri- 
silnem prenosu pravice uporabe; 

14. predlog za izdajo zakona o nagradah in priznanjih Staneta Žagarja, z 
osnutkom zakona; 

15. predlog zakona o grobiščih in grobovih borcev; 
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16. predlog zakona o varstvu družinskih članov oseb v obvezni voiaški 
službi; 

17. predlog odloka o statičnih raziskovanjih SR Slovenije v letu 1978; 
18. predlog odloka o soglasju k samoupravnim sporazumom in statutom ne- 

katerih visokošolskih organizacij; 
19. predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 

da na zahteve temeljnih organizacij združenega dela z nekrito izgubo odloča o 
roku za izplačevanje z zakonom zajamčenih osebnih dohodkov; 

20. osnutek zakona o Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko so- 
delovanje in skupnih finannčih organizacijah; 

21. dogovor o kreditiranju plasmaja opreme in ladij v Jugoslaviji v dobi od 
leta 1977 do leta 1980; 

22. volitve in imenovanja; 
23. vprašanja delegatov. 
Ima kdo kakšno pripombo glede predlaganega dnevnega reda? Ce pripomb 

ni, dajem dnevni red na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (127 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? {En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlagani dnevni red z večino glasov. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 58. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo ali predlog glede zapisnika? 
(Ni pripomb.) 

Ker pripomb ni, ugotavljam, da je zapisnik 58. seje Zbora združenega dela 
odobren. 

S tem prekinjam sejo Zbora združenega dela in prosim, da se udeležimo 
skupne seje z Zborom občin in Družbenopolitičnim zborom. 

Pred tem pa še tole obvestilo. V okviru Kluba delegatov bo popoldan ob 
17. uri razprava oziroma razgovor s tovarišem Marjanom Osolnikom, članom Iz- 
vršnega sveta, o ozimskih sporazumih. Delegate vabim, da se tega razgovora po 
možnosti udeležijo. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10.35.) 

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog stališč, pri- 
poročil in sklepov o nadaljnjem uresničevanju delegatskega sistema v Skupščini 
SR Slovenije. 

Predlog stališč je Skupščini predložil v obravnavo Odbor za družbenopoli- 
tični sistem Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. Za svojega 
predstavnika je določil tovariša Ludvika Goloba, predsednika Odbora. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je k tej točki dnevnega reda določil za 
svojega.predstavnika tovarišico Evo Naglič, članico Izvršnega sveta in republi- 
ško sekretarko za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Z dopisom z dne 
14. 2. 1978 ste prejeli popravke k predlogu stališč, priporočil in sklepov o na- 
daljnjem uresničevanju delegatskega sistema v Skupščini SR Slovenije. 
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Gradivo so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, Odbor za 
družbenoekonomske odnose, Odbor za finance in Odbor za urbanizem, stano- 
vanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja. Prav tako sta gradivo obrav- 
navali Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija. Poročila ste 
prejeli. Prejeli ste tudi pismo Izvršnega sveta, iz katerega izhaja, da se Iz- 
vršni svet s predlogom strinja ter sprejema amandmaje Odbora za družbeno- 
politični sistem Družbenopolitičnega zbora kot predlagatelja akta. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo od poročevalcev še kaj ustno dodati k pisme- 
nim poročilom? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 

Besedo ima tovarišica Francka Herga, delegatka gospodarskega področja, 
Maribor! 

Francka Herga: Skupina delegatov za Zbor združenega dela in Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije je obravnavala predlog stališ,č, priporočil in skle- 
pov in ima k temu aktu naslednja stališča in ugotovitve. 

Ocena, da se je delegatski sistem učinkovito uveljavil na vseh ravneh od- 
ločanja, je'realna, vendar je treba izhajati iz tega, kako je bilo dejansko omo- 
gočeno delovnim ljudem in občanom, da soodločajo pri oblikovanju stališč in 
predlogov, od temeljnih organizacij združenega dela naprej. Ugotavljamo nam- 
reč, da temeljne organizacije združenega dela še niso bile vključene v obravnavo 
vseh pomembnih sistemskih aktov, predvsem ne zveznih, pa tudi republiških ne. 

Glede ustvarjanja pogojev za delo delegatov lahko ugotovimo, da se dele- 
gacije še vedno obravnavajo kot nekakšni organi, ki delujejo od zunaj in nimajo 
enakega položaja kot organi upravljanja. Ugotavljamo, da je bilo tudi konkretno 
delo družbenopolitičnih organizacij in strokovnih služb organizacij združenega 
dela glede pomoči delegatom pomanjkljivo oziroma da te pomoči skoraj sploh 
ni bilo. 

V tem mandatnem obdobju so družbenopolitične organizacije sicer večkrat 
analizirale stanje na področju uveljavljanja in uresničevanja delegatskega si- 
stema, niso pa delegatom dajale konkretne pomoči. Kljub načelnoi zapisanim 
stališčem imamo delegati konkretno delo, zato bo potrebno v bodoče določiti, 
kdo je znotraj delovne organizacije odgovoren in zadolžen za izvajanje delegat- 
skega sistema. 

V dosedanjem delu največkrat delegati nismo dobili od strokovnih služb 
njihovega mnenja in stališč do določenih gradiv, ki so bila v obravnavi, hkrati 
pa včasih od istih služb v organizacijah združenega dela dobimo očitek, da de- 
legati nismo dosegi itistega, kar naj bi dosegli. Ugotavljamo tudi, da so pred- 
lagatelji premalo upoštevali stališča, predloge in iniciative delegatov. 

Glede skupin delegatov v sklepnem dokumentu o nadaljnjem uresničevanju 
delegatskega sistema ni veliko povedanega, čeprav je dejstvo, da tudi v prihod- 
nje brez skupin delegatov ne bomo mogli delovati, tako zaradi tehnike obravnav 
kot tudi zaradi vsebine dela. Razumljivo je tudi, da bo potrebno delo občinskih 
in okoliških skupin delegatov v prihodnje še proučevati in dograjevati, pred- 
vsem glede čimvečje odprtosti teh skupin in glede delegiranja zamenljivih de- 
legatov v skupino. Mnenja smo, da naj bi občinske skupine delegatov, kot jih 
imamo organizirane sedaj v občini Maribor, še naprej ostale in da bi mogoče 
tudi v drugih slovenskih občinah prišli do takšne metode dela. Verjetno bi s 
tem dosegli vsebinsko boljše delo okoliških skupin, za katere ugotavljamo, da 
niti organizacijsko niti vsebinsko niso zaživele in da ne delujejo tako, kot je 
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bilo zastavljeno, saj delegati, delegirani v okoliško skupino, skoraj nikoli nimajo 
izoblikovanih stališč svoje občine oziroma območja. 

V bodoče bi bilo potrebno dati več poudarka programski in časovni uskla- 
jenosti občinskih, Republiške in Zvezne skupščine. Predvsem so seje občinskih 
in Republiške skupščine prepogoste, tako da je premalo časa za obravnavo in 
usklajevanje stališč v temeljnih delegacijah in v konferencah delegacij. 

Ugotavljamo tudi, da je sodelovanje zveznih delegatov z občinsko skupščino 
oziroma skupino delegatov premajhno. Zaradi odmaknjenosti Zveznega zbora od 
baze bi bilo treba natančneje razjasniti in opredeliti odnos med delegati Zvez- 
nega zbora in občino. Najti bi morali ustrezno metodo dela, ki bi omogočila, da 
bi se lahko zvezni delegati vključili v obravnavo gradiv v okviru skupin dele- 
gatov tako, da bi lahko dobili o določenih vprašanjih tudi stališča širše dele- 
gatske baze, to je delegacij in konferenc delegacij. Proučiti bi bilo treba tudi 
možnost, da bi zvezne delegate vabili na posebne posvete v zvezi s konkretno 
problematiko, ki se obravnava v Zveznem zboru. 

V stališčih in sklepih ni nakazan problem pošiljanja gradiv za seje Re- 
publiške skupščine, čeprav vemo, da so včasih roki zelo kratki. Ce hočemo nam- 
reč, da bodo navzoči resnični interesi vseh delegacij, predvsem v združenem 
delu, bi se morali držati vsaj rokov, ki so določeni v poslovniku Skupščine SR 
Slovenije, kar pomeni, da bi morali delegati dobiti gradivo 30 dni pred sejo. 
Kljub večkratnim pripombam glede neustreznosti sprejemanja določenih aktov 
po hitrem postopku smo v zborih Republiške skupščine še vedno priča takemu 
načinu dela. Mnenja smo, da se je hitremu postopku treba izogibati, predvsem 
glede zadev, ki pomenijo finančno obremenitev organizacij združenega dela. 

V zvezi z informiranjem delegatov bi kazalo v Poročevalcu objaviti tudi 
kratko vsebino razprav in pripomb, ki so bile dane oziroma sprejete v posamez- 
nih odborih in komisijah v zvezi z zakoni in drugimi akti. Mnenja smo, da bi 
s tem olajšali delo delegatom in jim omogočili boljše razumevanje skupščinskih 
gradiv. 

Predsednik Štefan Nemec : Hvala lepa! Kdo želi nadalje razpravljati? 
Besedo ima tovariš Vlado Sanca, delegat gospodarskega področja, Jesenice! 

Vlado Sanca: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov 9. okoliša je v razpravi o predlogu stališč, priporočil in sklepov 
o nadaljnjem uresničevanju delegatskega sistema posebej obravnavala potrebe 
v zvezi s funkcioniranjem delegatskega sistema za zbore Skupščine SR Slove- 
nije. Znana je praksa, da zbori skupščin občin le redko razpravljajo o gradivih, 
ki so na dnevnem redu Republiške skupščine. To pa pomeni, da moramo ob 
upoštevanju, da so skupine delegatov način in metoda dela za oblikovanje od- 
ločitev in stališč za zbore Republiške skupščine, izpopolniti vlogo skupin dele- 
gatov in njihovo metodo dela. Iz dosedanje prakse dela skupin delegatov lahko 
povzamemo, da je bil način dela premalo širok in da so se v delo skupin premalo 
vključevale poleg upravnih organov in Izvršnega sveta tudi druge družbeno- 
politične in samoupravne strukture. 

V delo skupin delegatov bi se morala bolj vključiti tudi delovna telesa ob- 
činskih skupščin, z ustanavljanjem družbenih svetov pa v posameznih primerih 
najti tudi njihovo povezavo. Zlasti pri oblikovanju statutov bo potrebno opre- 
deliti vključevanje skupin delegatov v celoten splet samoupravnih delegatskih 
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odnosov. Pri tem pa ne bi smeli samo formalno opredeliti delo skupin, temveč bi 
morali vključiti tudi vse ostale dejavnike z opredelitvijo njihove metode dela. 

Dosedanji sistem delegatskih odnosov temelji predvsem na medsebojnem 
povezovanju, kar pravzaprav izključuje osamosvajanje skupin delegatov po eni 
strani, po drugi strani pa prav tak način dela in funkcioniranja narekuje ne- 
nehno spreminjanje in dopolnjevanje teh odnosov. To izhaja tudi iz predložen in 
stališč, priporočil in sklepov, ki jih naša delegacija v celoti podpira. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Ni 
več razpravljalcev? Lahko zaključim razpravo? Besedo ima tovariš Ludvik Go- 
lob, predsednik Odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora! 

Ludvik Golob: Očitno se je razprava usmerila predvsem na dve 
vprašanji. Moram reči, da je o istih vprašanjih zelo tehtno razpravljal tudi naš 
odbor, pa tudi druga delovna telesa. Glede rokov in gradiv smo se podrobno opre- 
delili v tretjem odstavku 10. točke, kjer smo se zavzeli za razumljiva gradiva, ki 
bodo jasno opredeljevala osnovne probleme, vsebovala variante, opozarjala na 
posledice, hkrati pa dajala delegatom dovolj časa za proučevanje. Kar zadeva 
roke, moram poudariti, da smo jih lani ob obravnavi analize zelo kritično iz- 
postavili in ni potrebe, da se v tem dokumentu ponovno opredeljujemo do tega 
vprašanja. V poslovniku Skupščine SR Slovenije, pa tudi v poslovniku Izvršnega 
sveta, je to vprašanje prav tako zelo jasno postavljeno. Gre predvsem za vpra- 
šanje bolj doslednega izvajanja sprejetih obveznosti in norm. 

Drugo vprašanje se nanaša na skupine. Kot ste videli, smo to vprašanje iz- 
postavili in smo danes z amandmajem k prvemu stavku zadnje alinee 3. točke 
pod II predlagali celo spremembo predloženega besedila. Volilni zakon decidi- 
rano opredeljuje, da je konferenca za pošiljanje delegatov in za opredeljevanje 
stališč in smernic delegatov za republiški zbor združenega dela zbor združenega 
dela občinske skupščine, tako da so skupine, metoda in oblika delovanja repu- 
bliškega zbora zbori združenega dela občinskih skupščin. Zaradi tega ne moremo 
v sistemu spreminjati enega od osnovnih odnosov, ki je zelo jasno opredeljen 
tudi v ustavi. 

O tem vprašanju smo pred dvema letoma vodili konkretno razpravo v tem 
zboru, in sicer na podlagi posebne analize. Takrat smo tudi opredelili konkretna 
stališča o funkciji, vlogi in delovanju skupin. Zaradi tega smo menili, da so to 
stališča še vedno veljavna in da ni potrebno v tem dokumentu ponovno ponav- 
ljati sprejete usmeritve. Nujno pa bi bilo bolj precizno opredeliti odnos skupine 
in zbora združenega dela občinske skupščine. Zato smo bili mnenja, da je bila 
dosedanja praksa, funkcija in vloga skupin delegatov izredno pomembna za 
funkcioniranje in delovanje Zbora združenega dela te skupščine. Iz teh raz- 
logov smo poudarili, da naj bi v vseh primerih, kadar zbor združenega dela ne 
nastopa v vlogi konference, oblikoval stališča za delegata, ki ga pošlje v Zbor 
združenega dela Republiške skupščine. V takem primeru lahko pooblasti sku- 
pino, vendar mora v tem primeru skupina opraviti funkcijo konference dele- 
gacij, se pravi, da se mora povezati s samoupravnimi subjekti v svojem ob- 
močju, to je z osnovnimi delegacijami, in na osnovi preverjanja mnenj in stališč 
oblikovati konkretna stališča zato, da lahko delegat v Republiški skupščini v 
Zboru združenega dela odrazi avtentične interese svoje sredine in na tej osnovi 
usklajuje svoja stališča s širšimi interesi in interesi in predlogi delegatov iz 
drugih sredin. Iz tega razloga menim, da je predvsem namen tega dokumenta, 
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da jasneje opredeli odnos konference delegacij — zbor združenega dela občin- 
ske skupščine. Več kot toliko pa smo menili, da ni mogoče, glede na dosedanjo 
prakso in uveljavitev vseh delegatskih odnosov v tem dokumentu. Hvala. 

Piedsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej bomo gla- 
sovali o amandmajih Odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega 
zbora, to je predlagatelja, ki so razvidni iz poročila tega odbora z dne 22. 2. 1978. 

Kdor je za amandmaje, naj prosim glasuje! (127 delegatov glasuje za) Je 
kdo proti? (Nihče.) 'Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da so z večino glasov sprejeti amandmaji Odbora za družbe- 
nopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora. 

Dajem predlog stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem uresničevanju de- 
legatskega sistema v Skupščini SR Slovenije v celoti na glasovanje, vključno 
s popravki, ki so bili predloženi. Kdor je za, naj prosim glasuje! (129 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? -(1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog stališč, priporočil in sklepov sprejet z večino 
glasov. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupnostih. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet. Za svojega predstavnika je določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvrš- 
nega sveta in republiško sekretarko za finance. 

Z dopisom z dne 27. 1. 1978 ste prejeli tudi informacijo Republiškega se- 
kretariata za finance o materialnih obveznostih republike v letu 1978, s po- 
sebnim ozirom na uvedbo novega davčnega vira. 

Predlog zakona o spremembi zakona sta obravnavala Odbor za finance in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dali poročili. Zeli predstavnik predlaga- 
telja še kaj dodati k pismeni obrazložitvi? Prosim, besedo ima tovarišica Milica 
Ozbič! 

Milica Ozbič: Tovarišice in tovariši delegati! Potem ko ste na de- 
cembrskem zasedanju vašega zbora obravnavali predlagano spremembo zakona 
o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih ter 
predlagano spremembo in dopolnitev zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
davkov in taks kot osnutek zakona, z utemeljtivijo, da obe predlagani zakonski 
ureditvi zahtevata široko javno razpravo, sta bila minula dva meseca uporab- 
ljena za to, da se je ta široka javna razprava tudi opravila. Za to razpravo smo 
vam in vsem drugim, ki so se vanjo vključevali, posredovali obširna gradiva, 
iz katerih je razvidna tehtna utemeljitev obeh predlogov. 

Potek razprav je pokazal, da obrazložitvam, navedenim v posredovanih 
gradivih, vsebinsko ni bila oporekana tehtnost, medtem ko so proračunski viri, 
upoštevajoč vsakoletna določila v resoluciji, sledili rasti družbenega proizvoda 
oziroma je njihova rast bila manjša od rasti družbenega proizvoda. Tako v 
nekaj letih nakopičeni materialni problemi z danimi proračunskimi viri ne 
morejo biti več razrešeni. Razprave so tudi pokazale, da iskanje rešitev za vse 
ostale probleme, kot tudi za nove naloge republiškega in občinskih proračunov, 
ne kaže iskati v neposrednem zajemanju dohodka temeljnih organizacij zdru- 
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ženega dela z nadaljnjim povečanjem davčnih stopenj pri davku iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela. Ocene razpoložljivih virov sredstev za 
izvedbo s planom sprejetih razvojnih nalog so take, da odvračajo od razmiš- 
ljanj, katerih rezultat bi bili ukrepi, ki bi pomenili zmanjšanje lastne repro- 
dukcijske sposobnosti našega gospodarstva ob sicer omejenih sredstvih bank. 

Novo obremenjevanje potrošnje z dvigovanjem stopenj posebnega repu- 
bliškega prometnega davka kot drugega možnega vira za iskanje potrebnih 
sredstev bi bilo potrebno v taki višini, da bi to nujno vplivalo na neenakost v 
maloprodajnih cenah pri prometu obdavčenega blaga med našo republiko in 
drugimi republikami in bi bilo izrazeno v takih odstotkih, ki bi že vplivali na 
preusmeritev kupne moči. Vsi ostali proračunski viri, po svoji vsebini, ne 
morejo zagotoviti večjih sredstev. 

V razpravi je bilo dano največ poudarka opombam, ki so opozarjale na 
sorazmerno že obsežna dosedanja zajemanja iz osebnega dohodka zaposlenih, 
katerim se sedaj pridružuje še davek iz osebnega dohodka. 

Osebni dohodek zaposlenih je po razpoložljivih podatkih različno zajet za 
različne potrebe. Daleč največji del je v skladu s sprejetimi sporazumi na- 
menjen za programe, ki se v družbenih dejavnostih financirajo iz osebnih do- 
hodkov zaposlenih. 

Odplačevanje potrošniških posojil in stanovanjskih kreditov je po veliko- 
sti naslednja kategorija, ki zmanjšuje razpoložljivi del osebnih dohodkov. Na 
osnovi referendumskih odločitev se za razne potrebe, predvsem tiste, ki pome- 
nijo dvig družbenega standarda, zajema po velikosti tretja kategorija izločanj 
iz osebnega dohodka. Za potrebe splošne porabe pa v SR Sloveniji do letos 
iz osebnega dohodka nismo prispevali ničesar, če ne upoštevamo davka iz 
skupnega dohodka občanov, ki je občinski davčni vir. Tako ustava kot zakon 
o združenem delu predvidevata tudi za občane obveznost prispevanja za po- 
trebe splošne porabe v družbenopolitičnih skupnostih. V SR Sloveniji te ob- 
veznosti občanov doslej nekaj let nismo uresničevali, ker potrebe proračunske 
porabe tega niso izrecno narekovale. Namesto tega smo v drugih davčnih virih, 
pa tudi v omejevanju splošne porabe ter v odlaganju realizacije njenih nalog, 
iskali potrebne premostitve. 

V letošnjem letu nujne potrebe zahtevajo prekinitev takšne prakse. Zato 
se je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, kljub pomislekom, odločil za pred- 
ložene predloge, katerih rezultat je uvedba udeležbe občanov za potrebe sploš- 
ne porabe. Gibanje osebnih dohodkov, kot ga ugotavljamo v zadnjih nekaj le- 
tih, kaže, da je taka usmeritev v iskanju sredstev za splošne potrebe na mestu. 
S srednjeročnim planom smo namreč določili osnovna razmerja glede ustvar- 
janja ter delitve oziroma usmeritve ustvarjenega dohodka. Te osnovne planske 
usmeritve pa se ne uresničujejo dosledno. Rast osebnih dohodkov je višja od 
planiranega deleža, ki je bil v ustvarjenem dohodku temu namenjen. S tem, 
da rast realnega osebnega dohodka presega načrtovane stopnje rasti, se od- 
mikamo tudi od druge splošne, s planom začrtane usmeritve, po kateri naj bi 
družbeni standard rastel hitreje od individualnega. Predlagani davčni instru- 
mentarij je tako pripravljen tudi v tem smislu, da z zajemanjem potrebnih 
sredstev za splošno porabo poseže na področje, kjer se ne uresničujejo s planom 
začrtana razmerja. 

Tovarišice in tovariši delegati! Po obširni in dosti dolgo trajajoči razpravi 
sta predloga obeh zakonov danes ponovno pred vami. Ker jima vsebinsko v 
osnutkih niste bistveno oporekali, jih zato v tem smislu tudi po opravljenih 
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razpravah nismo spreminjali. Utemeljitve, ki smo vam jih posredovali v raz- 
pravi, pa so v času, ki smo ga imeli na razpolago, tehtnost tega le še podčrtale. 
Zato pričakujemo, da boste danes s svojo odločitvijo podprli prizadevanja da 
se ^problemi v splošni porabi v letošnjem letu do določene mere tudi na ta 
način uredijo. Hvala. 

t k PrId^nlk Stefan Nemec: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Kdo že- 1 ese o. losim, besedo ima tovariš Janko Muraus, gospodarsko področje 13 
okoliš — Maribor! ' 

, Janko Muraus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Delegati s področja gospodarstva, 13. okoliš, za Zbor združenega dela in za 
Zbor obcm Skupščine SR Slovenije smo zelo skrbno obravnavali predlog za- 
kona o spremembi zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbeno- 
političnih skupnostih, prav tako pa tudi predlog zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, predlog za- 
kona o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije in predlog zakona o in- 
vesticijskih vlaganjih SR Slovenije za graditev objektov in nabavo opreme v 
obdobju od leta 1978 do leta 1982. Pri tem smo sprejeli naslednje ugotovitve 
in stalisca. Ker menim, da so omenjeni predlogi zakonov vsebinsko zelo pove- 
zani, mi dovolite, da sporočim stališča glede vseh zakonov hkrati, 

i De-istvo je> da se delovni ljudje in občani v organizacijah združenega dela kakor tudi v krajevnih skupnostih ne strinjajo z uvedbo 1% davka iz osebnih 
dohodkov delavcev. Člani skupin delegatov so v svojih temeljnih delegacijah in 

onferencah delegacij dobili odklonilno stališče do tega zakona, saj predstavlja 
dodatni davek od osebnega dohodka za delavce nesprejemljivo obremenitev 

Kljub temu pa skupina delegatov ugotavlja, glede na dodatne obrazložitve 
da je splosni in skupni družbeni interes takšen, da je potrebno uvesti davek iž 
osebnega dohodka, vendar le v ustrezni višini in za pokrivanje neodložljivih 
obveznosti republike. Glede na to, da je izraženi interes delovnih ljudi in ob- 
čanov drugačen kot prikazani splošni družbeni interes, smo delegati pred težko 
odgovornostjo glede odločitve o predlogu tega zakona. 

V zvezi s predlogom zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v gra- 
ditev objektov in nabavo opreme v obdobju od leta 1978 do leta 1982 smo 
delegati imeli precej pripomb, saj njegova realizacija zahteva velika finančna 
sredstva iz proračuna in iz drugih virov, ki pa jih bo težko zagotovil glede na 
nizko akumulativnost gospodarstva in že veliko obremenitev delovnih ljudi in 
občanov. Te investicije pa tudi niso predvidene v srednjeročnem družbenem 
planu SR Slovenije, razen Kulturnega doma Ivan Cankar v Ljubljani. Zato je 
toliko bolj utemeljeno, da se te zadeve odložijo za prihodnje srednjeročno plan- 
sko obdobje. 

Predvidene investicije ne zahtevajo proračunskih sredstev le za letošnje 
eto, temveč za daljše obdobje, poleg tega pa angažirajo tudi bančna sredstva 

m jih tako odtegujejo kreditiranju za druge namene. Zato smo delegati mne- 
nja, da bi bilo potrebno program teh investicij toliko bolj temeljito proučiti. 
Predlagatelj zakona bi moral predložiti Skupščini predlog le za tiste najnuj- 
nejše negospodarske investicije, ki so neodložljive za delo republiških organov. 
Poudarimo naj tudi, da to ni mnenje le naše skupine delegatov, temveč tudi 
Zbora krajevnih skupnosti Skupščine občine Maribor in drugih delegatov zdru- 
ženega dela v občini Maribor. Hvala. 
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Predsednik Štefan Nemec: Kdo želi še razpravljati? Besedo ima to- 
varišica Ljudmila Furlani, gospodarsko področje, 8. okoliš — Kranj! 

Ljudmila Furlani: Predlog zakona o spremembah zakona o finan- 
ciranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih in o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in 
taks je obravnavala skupina delegatov Skupščine občine Kranj predvsem z na- 
menom, da strne stališča in mnenja o uvedbi davka in o njegovi višini iz oseb- 
nega dohodka delavcev, ki so bila izoblikovana v mnogih delovnih organizaci- 
jah. Pri tem smo ugotovili, da delavci v združenem delu kažejo razumevanje 
za potrebe republike, za njene obveznosti do federacije in za obveznosti, ki 
jih je potrebno pokriti in zato ne nasprotujejo uvedbi davka iz osebnega do- 
hodka delavcev kot novega vira za zbiranje finančnih sredstev. Pri tem pa 
seveda resno opozarjajo na nekatere vidike, ki bi jih Skupščina SR Slovenije, 
zlasti pa njen izvršni svet, ob predlaganju teh zakonskih predlogov morala 
upoštevati. 

Uvedba davka terja namreč obremenitev delavcev v trenutku, ko se nji- 
hov osebni dohodek obremenjuje z dodatnimi prispevki za zdravstveno varstvo, 
ko tudi občina išče nove vire za pokritje vrste družbenih potreb, ko cene 
storitvam in življenjskim potrebam naraščajo prek predvidene stopnje in ko 
sporazumno dogovorjene ostale obremenitve in samoprispevki marsikje ob- 
čutno bremenijo dohodek delavca. 

Zato so delavci mnenja, da vsega ne moremo reševati z uvedbo novih dav- 
kov, temveč moramo iskati rešitve tudi izven gospodarstva, zlasti v rezervah, 
ki zagotovo še obstajajo. Te so predvsem v racionalnejši uporabi sredstev, ki 
jih združeno delo že daje za splošno in skupno porabo, pa tudi v odrekanju 
nekaterim stvarem, ki niso nujne. Zato je potrebno pri republiških upravnih 
in drugih organih zagotoviti racionalnejšo lastno poslovanje in racionalnejše 
trošenje sredstev za druge naloge, ki se finacirajo iz proračuna. Potrebno je 
iskati notranje rezerve, kot se to že dalj časa zahteva od organizacij združenega 
dela v gospodarstvu. Republiški skupščini pa naj se tekoče poroča o ukrepih, 
ki so bili sprejeti v zvezi s tem, prav tako pa naj se spremljajo tudi možnosti, 
da se zmanjšajo obremenitve gospodarstva in delavcev. Ob upoštevanju zbranih 
sredstev za kompenzacije naj se z ustrezno politiko zagotovi, da bodo cene bolj 
stabilne. 

S področja kmetijstva je skupina dobila tudi opozorila, da za tiste temeljne 
organizacije združenega dela, ki imajo v strukturi dohodka velik delež osebnih 
dohodkov, ta davek pomeni direkten davek na dohodek. 

Delegati so ostro opozorili tudi na problem sprejemanja novih obveznosti, 
ki se financirajo iz republiškega proračuna. Na decembrski seji 1977. leta je bilo 
v Zboru združenega dela povedano, da so delegati sami prevzeli tako velike 
obveznosti, torej so sami največ odgovorni za to, da je treba iskati nove vire 
za pokrivanje obveznosti, zato delegati zahtevajo, da predlagatelji novih ob- 
veznosti, ki se pokrivajo iz republiškega proračuna, dajo vedno tudi pregled 
že sprejetih obveznosti in tolmačenje, kaj nova obveznost pomeni za prihodnji 
republiški proračun. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Menim, da je 
prav, da najprej razčistimo zadeve glede 4. točke, to je predloga zakona o 
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sprememb1 in dopolnitvi zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupnostih. 

Zeli še kdo razpravljati? Tovariš Sanca ima besedo! 

Vlado Sanca: V imenu Odbora za finance lahko povem, da Odbor 
tudi na ponovni seji ni spremenil stališča, ki ga je že predlagal delegatom Vse 
pripombe in pomisleki današnje in prejšnje seje glede uvedbe tega davka so 
bih podrobno razčlenjeni in analizirani na seji Odbora. Skupaj s predlagate- 
ljem smo skušali rešiti vprašanja, ki se nanašajo na obremenitve delavca. Naj 
ob tem poudarim, kot sem že povedal na prejšnji seji, da je treba odgovornost 
do delavca osvetliti tudi z odgovornostjo nasproti družbi, kar pomeni nasproti 
tistim obveznostim, ki smo jih delegati sprejeli v delegacijah in na sejah 
Zbora združenega dela Republiške skupščine. 

K predlogu zakona nam je Izvršni svet predložil obširno obrazložitev, na 
podlagi katere je Odbor ugotovil, da Izvršni svet glede na težko finančno si- 
tuacijo republiškega proračuna ni imel druge možnosti za financiranje dodat- 
nih nalog v republiškem proračunu za leto 1978 kot da predloži uvedbo repu- 
bliškega davka iz osebnih dohodkov delavcev po stopnji 1 %. Res je tudi, da je 
splošna poraba v zadnjih nekaj letih dosti počasneje naraščala kot osebna po- 
raba, predvsem pa skupna poraba, glede na rast družbenega proizvoda. S tem 
pa se je seveda nabralo precej obveznosti in potreb, ki jih mora zagotoviti re- 
publiški proračun. 

Glede na to je bil Odbor enotnega mnenja, da je treba sprejeti uvedbo 
davka iz osebnega dohodka in s tem omogočiti normalno razreševanje pro- 
blemov v naši družbi, ki izhajajo iz obveznosti republiškega proračuna. Zato 
ponovno predlagamo, da se predloženi zakon sprejme, skupaj s predvideno 
stopnjo. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? Če nihče, da- 
jem na glasovanje predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o financi- 
ranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih. Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (92 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (17 delegatov.) Se 
je kdo vzdržal? (15 delegatov.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupnostih. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov 
in taks. 

Predlog zakona je predložil Skupščini SR Slovenije Izvršni svet. Za svo- 
jega predstavnika je prav tako določil tovarišico Milico Ozbič. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance, ki je dal poročilo in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala svoje poročilo. Zeli kdo 
od poročevalcev še kaj dodati k pismenim poročilom? (Ne.) Obrazložitev Iz- 
vršnega sveta smo že slišali. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Miran Slajmer, 
delegat socialno-zdravstvenega področja, 4. okoliš! 
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Miran Šla j mer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Iz razprave in uvodne obrazložitve tovarišice sekretarke je razvidno, da so 
predloženi finančni zakoni medsebojno povezani. Kljub temu se bom osredo- 
točil na zakon, ki je pred nami. Predvsem pa bi predstavnike rad opozoril, 
da se nismo preveč držali poslovnika v zvezi z odgovornostjo, da se zadeve, ki 
posegajo v vprašanja osebnega dohodka delavca, ne morejo obravnavati mimo 
delavcev. Zaradi tega je bil predlog za hitri postopek na prejšnji seji tudi za- 
vrnjen. Marsikje razprave niso segle do baze, to je do delavcev, temveč so šle 
le do skupin delegatov in konferenc. Menim, da v bodoče tako ne bi smeh 
delati, saj je dejansko ustavna pravica delavcev, da odločajo o svojem dohodku. 

Nadalje bi prosil predstavnika predlagatelja, da da nekatera dodatna po- 
jasnila, saj se mi zdi, da so potrebna v zvezi z zakonom o spremembah in do- 
polnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks. Jasno nam 
je, iz obrazložitve namreč, zakaj je potreben ta davek. Potreben je za kritje 
splošnih družbenih potreb, za regrese, za obveznosti do zveznega proračuna 
itd. Vendar ni jasno naslednje: V obrazložitvi zakona, ki smo ga pravkar spre- 
jeli in ki omogoča ta zakon, je bilo povedano, da bo treba sedanjo davčno 
ureditev temeljito spremeniti in da se to pričakuje v naslednjem letu. Po- 
stavlja se sedaj tole vprašanje: Ce glasujemo za ta zakon, ali se bo to nanašalo 
samo na 1 %, to je na povsem konkretne potrebe, za katere ni dovolj sredstev 
v proračunu republike, ali pa bo ta obveznost veljala tudi za druge potrebe 
nasploh? 

Po mojem mnenju to ni povsem jasno, saj tudi iz naslova sledi, da gre za 
dva zakona, ki se združujeta. Eno je, da ta davek sploh uvajamo, drugo pa 
je vprašanje, da hkrati določamo tudi stopnjo. Menim, da bi bilo mogoče boljše, 
če bi ti dve stvari ločili, in da bi se najprej opredelili glede tega, da je to mo- 
žen vir za kritje potreb, šele nato pa določiti stopnjo, ki se bo vsekakor lahko 
tudi spreminjala. V zvezi s tem prosim za pojasnilo, ali so s tem odstotkom 
pokrite vse potrebe proračuna, kar pomeni, da 1 % ostane tudi v bodoče, dok- 
ler se ne spremeni sistem, to je, ali 1 % stopnja pomeni limit, do katerega 
sploh lahko uvajamo davke iz osebnega dohodka? Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Tovariš Slajmer, rad bi od- 
govoril le glede vaše pripombe v zvezi s postopkom. Menim, da smo se držali 
določil poslovnika, saj je bilo gradivo poslano v sleherno temeljno organiza- 
cijo združenega dela, zahtevana in dana pa je bila tudi dodatna obrazložitev, 
ki je omogočala vpogled, kako predlagane rešitve vplivajo na dohodke temelj- 
nih organizacij združenega dela oziroma na osebne dohodke. Menim, da to 
zahtevata 6. in 7. člen našega poslovnika. 

Kdo še želi razpravljati? Besedo ima tovarišica Milica Ozbič! 

Milica Ozbič: Na vprašanja, ki jih je postavil tovariš delegat, lahko 
dam naslednje odgovore: 

V obrazložitvi pri obeh zakonih smo povedali, da je ureditev enotnega 
davčnega sistema v Jugoslaviji v razpravi in da se pričakuje o tem dogovor 
med republikami in pokrajinama še v letošnjem letu. Temu bi sledile v skladu 
s sprejetim dogovorom o novi ureditvi enotnega davčnega sistema v državi 
dopolnitve in spremembe v davčni zakonodaji republike. To, kar smo poveda- 
li v obrazložitvi, nedvomno drži, moram pa povedati seveda tudi to, da je da- 
vek iz osebnega dohodka občanov davek, ki ga bo poznal tudi bodoči, enotni 
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dogovorjeni davčni sistem v državi, v zvezi s tem pa tudi naše davčne zako- 
nodaje. Ta davek je poznala tudi dosedanja davčna zakonodaja, ni pa bil 
uporabljen, kar pomeni, da glede tega ne pričakujemo nobene spremembe, 
ne glede na to, kakšen bo med republikami in pokrajinama sprejeti dogovor 
glede enotnega davčnega sistema. 

V gradivih, ki smo jih dali v javno razpravo, smo dali tudi pregled, ka- 
tere republike in pokrajine tudi dejansko uporabljajo ta davek, ki ga je, kot 
sem že omenila, poznal tudi že dosedanji davčni sistem. Iz tega pregleda ste 
lahko ugotovili, da samo v Sloveniji tega davka doslej nismo uporabljali, da 
pa so ga vse druge republike in pokrajine poznale in uporabljale, in sicer po 
stopnjah, ki so v glavnem višje od predloženih v naši republiki. Glede tega 
moram podčrtati, da je predlog za ponovno uvedbo tega davka v republiki in 
glede davčne stopnje v skladu s tem, kar doslej vemo o poteku dogovarjanj 
med republikami in pokrajinama o enotnem davčnem sistemu v državi. Ni 
pričakovati, da bi ta davek v bodoče izostal iz davčnega instrumentarija. 

Nadalje je bilo postavljeno vprašanje, ali se s predlagano davčno stopnjo 
pričakuje, da bodo z njo pokrite povsem določene potrebe v republiškem pro- 
računu in da bo potem, ko bodo te potrebe pokrite, prenehala potreba po iz- 
ločanju tega davka. V zvezi s tem naj povem v pojasnilo naslednje: 

Davčni vir, ta ali katerikoli drugi, je vir republiškega proračuna. Proračun 
obravnava Skupščina kot celoto, tako glede virov kot glede porabe sredstev. 
Seveda so vsi viri sredstev, v času, ko se predlaga proračun za naslednje ča- 
sovno obdobje, ocena, dogodki med letom pa tako oceno bodisi potrdilo ali 
ovržejo. Zato ob zaključnem računu proračuna za preteklo obdobje vedno pri- 
lagamo tudi analize, kaj se je, če se je kaj, dogajalo drugače od ocene, ki je 
biLa predložena ob sprejetju proračuna. To seveda velja tudi za ta davek. 

Uporabljena ocena o gibanju osebnih dohodkov za letošnje leto je ocena, 
ki jo lahko dogodki v letošnjem letu ovržejo, glede na to, ali bodo gibanja v 
osebnih dohodkih pokazala višjo ali nižjo rast od ocenjene. V tem primeru bo 
seveda tudi realizacija tega davka odstopila od ocenjene, ki temelji na planskih 
predvidevanjih v gibanju osebnih dohodkov. Ce bodo gibanja v osebnih do- 
hodkih v skladu s planiranimi gibanji, se bo tudi ocena zelo približala temu, 
kar bo dala realizacija tega davka. V nasprotnem primeru ne bo tako, ne pri 
tem ne pri dugih davkih. 

Nadaljnje vprašanje je bilo, če lahko spremenimo stopnjo, ko bodo pre- 
nehale potrebe, zaradi katerih predlagamo uvedbo tega davka oziroma ali je 
1 /o stopnja limit. V zvezi s tem moram povedati naslednje: Stopnje davkov 
spreminjamo tekoče. Vsak predlog za spremembo se predlaga zborom Skupšči- 
ne in le-ti imajo izključno pravico sklepati o spremembah davčnih stopenj. 
Tudi v tem primeru bo tako. 

Ce združim obe vprašanji, naj rečem, ko se; davek s posebnim zakonom 
uvede, se z drugim posebnim zakonom določi davčna stopnja, ta pa se lahko 
skladno z vsakoletnimi proračunskimi potrebami spreminja, kar pa ni nujno. 
To je odvisno od vsakoletnih potreb, ki jih zagotavljamo s proračunom, in od 
ocene virov vseh sredstev proračuna. Sem pa sodi in bo sodil tudi v bodoče 
potem ko ste ravnokar sprejeli uvedbo tega davka, tudi ta davčni vir, po stop- 
nji, ki bo potrebna glede na potrebe proračuna in ki vam bo pravočasno pred- 
lagana. 

Sicer velja za ta zakon in za to stopnjo, da ni mišljeno, da bi se že za pri- 
hodnje leto bistveno spremenila. Iz obrazložitve in iz ocen v obrazložitvah ste 
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najbrž sami ugotovili, da smo za nove potrebe republiškega proračuna menili, 
da dajejo tehtno osnovo za uvedbo prav takšne stopnje. Te potrebe so predla- 
gane in ocenjene na podlagi dosedanjih spoznanj in odobritev raznih dajatev 
iz republiškega proračuna v tej skupščini. Če se boste med letom odločali gle- 
de teh nalog proračuna drugače, kot so te odločitve postavljene sedaj, potem 
bodo seveda tudi proračunski viri morali biti ustrezno zmanjšani ali poveča- 
ni. Naj opozorim, da je kot najtehtnejša in po obsegu največja nova naloga 
republiškega proračuna, s katero smo tudi utemeljevali potrebo po tem novem 
davku, zagotavljanje in izplačevanje kompenzacij za prehrambene proizvode, še 
v pripravi. V zvezi s tem vam bo predložen poseben sistemski zakon o kom- 
penzacijah in intervencijah v kmetijstvu. Kakršne bodo odločitve v tem zako- 
nu, takšne bodo potrebe po sredstvih za kompenzacije. V odvisnosti od tega 
bodo tudi predlogi glede bodočih proračunskih virov. 

Ce odgovor strnim: 1% stopnja ni limit, ne gornji ne spodnji, temveč 
ocena ki je predlagana glede na letošnje potrebe republiškega proračuna. Za 
prihodnje leto bo ocena lahko pokazala, da je potrebna prav ta stopnja ali pa 
kakšna druga. O tem boste odločali sami. 

Predsednik Štefan Nemec: Ali želi še kdo razpravljati? 

Nekdo iz dvorane: Prosimo še za pojasnilo glede amandmaja. 

Milica Ozbič: Amandma k predlogu zakona, ki ga je posredovala sku- 
pina delegatov za Zbor združenega dela iz občine Domžale, je vsebinsko priprav- 
ljen v smislu vprašanja, ki ga je dal tovariš delegat. Bila sem prepričana, da 
sem z obrazložitvijo hkrati pojasnila tudi ta amandma. Neodvisno od tega 
lahko ponovim naslednje: 

Amandma se glasi: K 3. členu predloga zakona naj se doda »in traja do 
31. 12. 1978«, kar pomeni, da bi ta zakon glede stopnje začel veljati 1. marca, 
njegova veljavnost pa bi prenehala 31. 12. 1978. leta. Moram ugotoviti, da je 
tudi naš predlog, da začne veljati 1. marca 1978, ni pa naš predlog, da bi 
veljavnost tega zakona omejili le do 31. 12. 1978. leta. 

Praviloma se proračun republike sprejema pred iztekom koledarskega le- 
ta za naslednje leto, kar pomeni, da morajo biti praviloma vsi davčni in drugi 
proračunski viri urejeni in da morajo biti sprejete stopnje za vse davčne vire, 
preden se predlog proračuna sprejme oziroma preden o njem Skupščina odlo- 
ča. To je v smislu pravil, ki so v veljavi in katere se trudimo, da bi jih spo- 
štovali. V izjemnih primerih, ko se proračun, kar se je tudi že zgodilo, ni mo- 
gel sprejeti v času, ki je za to določen, se sprejmejo začasne rešitve, in sicer 
do časa, ko se sprejme redni proračun. Proračunski viri morajo nenehno teči, 
sicer bi vsa dejavnost proračuna nujno zastala. Zaradi tega praviloma v 
proračunskih virih in v davčnih zakonih ne omejujejo veljavnosti trajanja 
zakonov. 

Naj še enkrat ponovim: V primerih, ko se proračun sprejme v rednih ro- 
kih, ki so za to predpisani, je to samo po sebi razumljivo, da se ravna tako 
kot je vsebina in zahteva predloženega amandmaja. V izjemnih primerih, ko se 
proračun ne sprejme v rednem, za to določenem roku, pa z omejevanjem traja- 
nja veljavnosti davčnih zakonov dosežemo popoln zastoj v izvajanju proraču- 
na, česar si najbrž ne moremo dovoliti. Razlogov najbrž ni potrebno navajati. 
Republiški proračun ima v pretežnem delu naloge, ki tega preprosto ne dovo- 
2 
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ljujejo. Zato omejitve veljavnosti tega zakona tudi v tem. primeru ne bi mogli 
sprejeti. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
tovariš Jože Turnšek, delegat 1. okoliša za gospodarsko področje! 

Jože Turnšek: Rad bi samo določeno pojasnilo, ker me namreč moti, 
da je bilo že nekajkrat v dosedanjih razpravah poudarjeno in danes ponovno, 
da imajo vse republike in pokrajine uveden davek iz osebnega dohodka iz 
rednega delovnega razmerja. Po gradivu in dokumentaciji, ki nam je bila po- 
slana, pa izhaja, da ni tako ah pa nam pošiljate napačna gradiva. Bosna in 
Hercegovina na primer nima republiškega davka iz delovnega razmerja, ima 
samo občinski davek, Črna gora samo v negospodarstvu, Hrvatska ga nima. 
ima samo občinski davek. Makedonija nima niti enega niti drugega. Slovenija 
doslej nima ničesar, za SR Srbijo je to zelo nejasno povedano, za Kosovo pa 
ni podatka. Tudi to me preseneča, da nismo v stanju dobiti niti podatka, kako 
je z eno pokrajino. Rad bi, da si ne zakrivamo oči, in da povemo tako, kot je: 
Vojvodina ima ta davek in znaša 2 %. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Želi še kdo razpravljati? Besedo 
ima tovarišica Milica Ozbič. Prosim! 

Milica Ozbič: Na intervencijo tovariša delegata glede razlage pre- 
gleda o davčnem viru, ki ga imenujemo davek iz osebnega dohodka, pa tudi 
drugim, ki dvomijo v našo razlago, bi povedala tole: 

Davčni viri oziroma viri za splošno porabo v republiki ali pokrajini so 
kot viri splošne porabe enotni. Razdelitev je opravljena v vsaki republiki in 
pokrajini v skladu z njenimi lastnimi odločitvami, tako da je delitev davčnih 
virov med republiko in občino njihova interna stvar. Ne samo pri tem davku, 
tudi pri nekaterih drugih davkih je v pristopu glede neposredne razdelitve 
vira, ne sredstev, temveč vira, med republikami in pokrajinama razlika. Tako 
je tudi glede tega davka. Nekatere republike se odločajo, da občinske davčne 
vire oziroma neposredne izvirne prihodke občin urejajo z odstopanjem tega 
vira občinam. Zopet druge republike delajo drugače. Zadržujejo kot izvirni 
prihodek republike oziroma pokrajine nekatere davčne vire, občinam pa za 
nekatere potrebe odstopajo sredstva iz teh ali drugih virov, v določeni in do- 
govorjeni višini. V skladu z ustavnimi pooblastili je ravnanje republik in po- 
krajin glede tega njihova stvar, zato ni enotnega pristopa v državi in zato 
so tudi razlike v pregledu, ki vam je bil poslan. Naj še enkrat poudarim, da 
se kot vir sredstev za splošno porabo v republiki ali pokrajini obravnava celo- 
ta virov, način njihove medsebojne delitve pa je stvar republik in pokrajin. 

Tovariš delegat opozarja, da nismo posredovali podatka za Makedonijo. 
Nismo ga posredovali zato, ker Makedonija tega vira ne uporablja. Po naših 
informacijah pa ga za letošnje leto pripravlja. Ima podobne težave kot Slo- 
venija in se temu ne more več izogniti. 

V informaciji smo vam posredovah vse zapletenosti, ki so pri tem navzoče, 
vendar na izredno racionalen način, zato vam mogoče vse stvari niso jasne na 
prvi pogled. Če koga zanima katerikoli podatek bolj podrobno, je seveda celot- 
no gradivo iz tega naslova pri nas vedno na razpolago-. Hvala lepa. 



59. seja 19 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Če nihče, pre- 
kinjam to točko, ker je pristojni odbor zahteval, da se sestane. Prosim, da se 
ta odbor takoj sestane v sobi 209. 

Hkrati prosim, da se seje Odbora udeleži tudi predstavnik Izvršnega sveta 
in predlagatelj amandmaja. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na analizo o aktu- 
alnih vprašanjih organizacije in delovanja Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in republiških upravnih organov. 

Analizo je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. Za svojega pred- 
stavnika je določil tovarišico Evo Naglič. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Z dopisom z 
dne 3. 2. 1978 ste prejeli priloge k analizi. 

Gradivo sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Komisija 
za pravosodje, Poročili ste prejeli. Zeli kdo od Odbora ali Komisije še kaj 
ustno dodati k pismenim poročilom? (Ne.) 

Predlagam, da združimo 8. in 9. točko dnevnega reda oziroma razpravo 
o njiju, glede na to, da gre za medsebojno povezano problematiko. Obe ana- 
lizi in seveda razprava, ki se je in se bo še odvijala v zvezi s tem, so osnova 
za oblikovanje dokončnih rešitev, ki jih ureja zakon o državni upravi, kar pa 
je 9. točka dnevnega reda. To je predlog za izdajo zakona o državni upravi, 
o Republiškem izvršnem svetu in o republiških upravnih organih. Predlog za 
izdajo tega zakona je bil sicer predložen z osnutkom zakona, vendar je bilo v 
ekspozeju poudarjeno, da Izvršni svet predlaga le teze za osnutek zakona. 

Po končani obravnavi bomo seveda sklepali o vsaki točki ločeno. Takšen 
način obravnave predlaga tudi naš odbor za družbenopolitični sistem. Ima 
kdo kakšno pripombo glede na ta predlog? Ker pripomb ni, mislim, da se 
strinjate. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Jože Turnšek, 
delegat iz Celja, gospodarsko področje! 

Jože Turnšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov gospodarskega področja Celja, okoliš 1., predlaga v zvezi z 
nadaljnjo razpravo o zakonu o državni upravi kot tudi glede potrebnih spre- 
memb in dopolnitev tega zakona naslednje sklepe in stališča: 

1. Zakonsko urejanje problematike državne uprave v SR Sloveniji, pa 
tudi v širši družbeni skupnosti, je nedvomno izredno pomembno, ker je po- 
trebno zaradi ustreznejšega sodelovanja Izvršnega sveta in upravnih organov 
zagotoviti tako organiziranost Izvršnega sveta in upravnih organov, da bodo 
celovito, racionalno in učinkovito delovali ter odgovorno izvrševali naloge, ki 
izhajajo iz njihovih funkcij v našem družbenopolitičnem sistemu. Zakon ima 
izredno velik pomen pri nadaljnji izgradnji našega družbenopolitičnega siste- 
ma, zato mu je potrebno posvetiti posebno pozornost .Svoj izraz in potrditev pa 
mora dobiti tudi v temeljiti razpravi v okviru družbenopolitičnih organizacij 
in v drugih samoupravnih osredjih. 

2. Izhajajoč iz osnovnih intencij, ki jih je potrebno zasledovati pri obli- 
kovanju besedila tega predpisa, pa je po oceni skupine delegatov potrebno 
v večji meri poudariti namen zakona, ki je nedvomno v tem, kako in koliko 
postaja uprava sredstvo občanov in delavcev za uresničevanje njihovih pravic. 
V zvezi s tem ne gre, kot je v besedilu osnutka zakona navedeno, samo za 
2» 
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sodelovanje, temveč in predvsem za usmerjenost uprave in njenih organov k 
potrebam delavcev. Pri nadaljnjem oblikovanju besedila bi se bilo potrebno 
zaradi tega v večji meri preusmerjati na podružbljarije in politizacijo državne 
uprave ter na kakovost funkcioniranja delegatskega skupščinskega sistema. 

3. Razpravo glede predloga zakona o državni upravi v naši občini je po- 
trebno organizirati tako, da skozi njeno oceno in delovanje v prvi vrsti oceni- 
mo delovanje Izvršnega sveta v občini ter vlogo občinskih organov pri obliko- 
vanju delegatskega sistema in delovanju Skupščine. Zaradi tega je potrebno 
pripraviti analizo v podobnem obsegu in z vsebino kot za republiške upravne 
organe tudi za občine in na podlagi takšne analize opraviti razpravo. Predlaga 
se, da se to opravi v čim bližnji prihodnosti. 

4. Uspešnost pri preobrazbi celovitih družbenoekonomskih odnosov, gle- 
dano skozi delovanje državne uprave, je potrebno preverjati v tem smislu, da 
se določene zadeve s področja upravnih organov prenašajo na druge samo- 
upravne subjekte, to je v samoupravne interesne skupnosti in krajevne skup- 
nosti. Na tej podlagi je potrebna ocena, koliko delovnih mest v samoupravnih 
delovnih skupnostih smo pridobili in koliko zmanjšali v upravi. Z zakonom o 
državni upravi morajo dobiti občani občutek, da je državna uprava grajena 
za njihove potrebe, ne pa da jim je odtujena. To v zakonu ni dovolj poudar- 
jeno. Na drugi strani pa je prav tako potrebno poudariti, da ni mogoče priča- 
kovati temeljitejših sprememb v vsebini delovanja državnih upravnih organov, 
kolikor se ne bo spremenil tudi samoupravni položaj delavcev v upravnih or- 
ganih. Ta mora dobiti enako obeležje kot položaj delavcev v organizacijah 
združenega dela. 

5. Ocenjuje se, da izenačevanje Izvršnega sveta z organi uprave ni naj- 
bolj smotrno, glede na funkcijo in položaj Izvršnega sveta v družbenopolitič- 
nem sistemu. Pravilna rešitev pa je, da v Izvršnem svetu ne sodelujejo člani, ki 
so poslovodni organi. Pravilne so tudi usmeritve h krepitvi politične odgovor- 
nosti funkcionarjev v upravi. 

6. Formulacija glede krajevnih uradov ni ustrezna ter je potrebno posku- 
siti najti boljšo, v prizadevanjih za podružbljanje dela v državnih organih pa 
je potrebno slediti krepitvi družbenih svetov, manj pa vztrajati pri nekaterih 
notranjih organizacijskih vprašanjih, ki niso odločilnega pomena za krepitev 
njihove družbene vloge, odločitve glede komiteja na primer in podobno. 

K posameznim členom dajemo naslednje pripombe: 
K 7. členu: Ce je razumeti variantni dodatek kot opozorilo družbenopoli- 

tičnim organizacijam, je ta dodatek ustrezen, sicer pa zakon ne bi mogel nala- 
gati obveznosti družbenopolitičnim organizacijam. 

K 29. členu: Formulacija drugega odstavka ni ustrezna ter bi bilo potreb- 
no za besedama »so praviloma« dodati besede »imenovanja članov izmed čla- 
nov« ali pa upoštevajoč besedilo 129. člena in druga besedila, ki se nanašajo 
na to vprašanje, ta odstavek izpustiti. 

K 30. členu: Formulacija drugega odstavka ni jasna, ker se ne ve, na kate- 
re osebe se nanaša. 

K 123. členu: Uporablja se terminologija »sistemizacija delovnih mest«, 
ki je zakon o združenem delu ne pozna. 

K 139. členu: Omejitev naj bi veljala tudi za delo pri občanih, ki delajo z 
osebnimi sredstvi, na drugi strani pa ta omejitev ne bi veljala v izjemnih 
primerih, kadar gre za strokovno delo, kjer manjka strokovnjakov in se to 
delo opravlja v območju druge občine. Glede razpolaganja s sredstvi naj bi 
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veljalo določilo, da se ne dela razlika med delovnimi skupnostmi in predstoj- 
nikom. 

K 92. členu: Vključena naj bi bila tudi Zveza socialistične mladine Slove- 
nije. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Prosim, besedo ima tovariš Rok Pavšič, delegat gospodarskega področja, Lju- 
bljana-Vič-Rudnik! 

Rok Pavšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov s področja gospodarstva 32. okoliša je na seji 20. 2. 1978 raz- 
pravljala o analizi o delu občinskih in republiških upravnih organov in o za- 
konskih osnutkih, ki so, kot smo danes slišali, prekvalificirani v teze. Ta naša 
stališča smo obravnavali tudi na koordinacijski seji skupin delegatov vseh 
petih ljubljankih občin. Predlagam naša stališča k omenjenem gradivu v celoti. 

Ne bom ponavljal tega, kar je tovariš Turnšek že povedal v svoji pripombi 
k 124. členu, namreč naj se formulacija za delovna mesta spremeni. Zadržali 
smo se predvsem pri razmerju Izvršnega sveta oziroma upravnih organov do 
delegatske skupščine, ki je v analizi o delovanju republiških organov dobro, 
obravnavana, pri analizi dela občinskih organov pa to ni navedeno. Zato 
predlagam, čeprav smo že v stališčih, priporočilih in sklepih o nadaljnjem 
uresničevanju delegatskega sistema določili vlogo občinske delegatske skup- 
ščine v skupščini SR Slovenije, da bi ob preobrazbi upravnih organov ta del 
izkušenj z republiške prenesli tudi na občinsko raven. V nasprotnem primeru 
bo vloga občinskih skupščin še vnaprej neopredeljena in delo delegatov in 
delegacij v skupinah delegatov za republiško skupščino ne bo segalo do baze. 

Poleg tega smo razpravljali tudi o predvideni razdrobljenosti in avtonom- 
nosti posameznih majhnih delov občinskih upravnih organov, kar bi bilo za 
razmeroma majhno organizacijsko enoto, kot je občinska uprava, nesprejemlji- 
vo. Predlagamo, da naj bi že do sestave osnutka zakona predlagatelj predvidel 
obvezno združitev občinskih upravnih organov glede splošnih zadev. Samostoj- 
nost glede delovanja teh oddelkov pa bi ostala taka, kot je predvidena po za- 
konu. 

Predsedujoča Jolanda Slokar: Ali še kdo želi besedo? Prosim, be- 
sedo ima Janez Ancelj, delegat z gospodarskega področja, 4. okoliš! 

Janez Ancelj: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! V naši delegaciji smo osnutek zakona o državni upravi, Republiškem 
izvršnem svetu in o republiških upravnih organih skrbno predelali, razprava 
o njem pa je tekla tudi v raznih drugih skupinah. S posebnim zanimanjem 
smo obravnavali analizo o problematiki delovanja in organizaciji občinskih 
upravnih organov. Menimo, da iz te analize izhajajo mnoge ugotovitve, ki so 
kot primernejša rešitev pri organizaciji bodočih organov vsebovane v osnut- 
ku zakona, zlasti za občinske upravne organe. V razpravi so se izoblikovala 
naslednja pomembnejša stališča oziroma pripombe: 

Pripombo imamo k naslovu zakona. Lahko bi bilo iz naslova razvidno, da 
gre tudi za organe državne uprave v občini. Se primerneje pa bi bilo na kratko 
povedati, da gre za zakon o državni upravi. O dosedanji sestavi izvršnih svetov 
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skupščin občin je bilo že obilo razprave in ocen, da so le-ti preveč uradniški 
in direktorski. 

V naši skupini smo bili mnenja, da v 30. členu varianta sploh ne pride v 
poštev, da pa so tudi v drugem odstavku postavljene preostre omejitve glede 
individualnih poslovodnih organov, saj gre vendar za najbolj odgovorne in 
najsposobnejše delavce, ki jih že tako preveč izključujemo. 

V členih od 94 do 104 so določila o razmerju organov državne uprave do 
organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti in do drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter do občanov. V tem delu pogrešamo 
določilo o odnosu do krajevnih skupnosti. Zato predlagamo, da se v posebnem 
členu ah poglavju opredeli odnos upravnih organov do krajevnih skupnosti 
in nasprotno. V vsakodnevni praksi se namreč delovanje upravnih organov 
močno povezuje s krajevnimi skupnostmi. To je pri nas še toliko bolj očitno, 
saj v občini Žalec nimamo več krajevnih uradov. Ugotovili smo, da je tudi za 
upravne organe, podobno kot za vsa ostala področja družbenega delovanja, 
zelo važno, kakšni so materialni in kadrovski pogoji. Znano je namreč, da je 
težko dobiti ustrezne strokovnjake za občinske in republiške upravne organe, 
zato tudi ni ustrezne kadrovske strukture. Predlagamo, da bi v zakon vnes- 
li več določil o pogojih delovanja teh organov. 

V 8. in 9. poglavju naj bi bila podrobneje obdelana le tista vprašanja iz 
zakona o združenem delu, ki so svojstvena za organe državne uprave. Menimo, 
da je preveč splošnih določil iz tega zakona in bi morali nekatera vprašanja še 
podrobneje zajeti. Zlasti je potrebno proučiti delovna razmerja. Prav bi bilo 
tudi upoštevati, da imamo v Sloveniji različno velike občine, z različno orga- 
nizacijo upravnih organov. Pozdravljamo pobudo, da pride čimprej do enot- 
nejšega sistema, zlasti glede odnosov med občino in republiko ter nasprotno. 
Misliti je treba tudi na racionalizacijo pri bodoči organizaciji državne uprave 
v občini. 

Podpredsednica Jolanda Slokar: Zeli še kdo besedo? Če ne želi 
nihče več razpravljati, predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da sta analiza 
o aktualnih vprašanjih organizacije in delovanja Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in republiških upravnih organov in analiza o problematiki delo- 
vanja in organizacije občinskih upravnih organov gradivi, ki dajeta skupaj 
s predlogom za izdajo zakona o državni upravi, o Republiškem izvršnem svetu 
in o republiških upravnih organih osnovo za nadaljnje delo pri oblikovanju 
dokončnih rešitev v zakonu o državni upravi, o Republiškem izvršnem svetu in 
o republiških upravnih organih. Analizi sta primerni podlagi za reševanje orga- 
nizacijskih, kadrovskih in materialnih vprašanj v državni upravi. Pri tem je 
potrebno dati prednost reševanju tistih, ki bodo povečala učinkovitost državne 
uprave pri uresničevanju ustavnosti in zakonitosti ter pravic in obveznosti 
delovnih ljudi, občanov in organizacij združenega dela, ter tistih, ki bodo način 
dela državne uprave čim hitreje prilagodila vsem značilnostim funkcioniranja 
delegatskega sistema. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? 
Ce ni pripomb, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj 

prosim glasuje! (107 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se ja 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 
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Predlagam še naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o državni upravi, o Republiškem izvršnem 

svetu in republiških upravnih organih, s tezami, se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na os- 

novi obeh predloženih analiz in tez, razprave na sejah delovnih teles ter raz- 
prave na današnji seji. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (105 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor tudi ta sklep sprejel z večino glasov. 

Prehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog stališč, 
sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje prostorske, urbanistične in 
zemljiške politike v SR Sloveniji, ki sta ga predložila v obravnavo Odboi za 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela 
in Odbor za urbanizem, stanovanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja 
Zbora občin. 

Za svojega poročevalca sta odbora določila Tomaža Vugo, predsednika 
Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega zbora. 
Izvršni svet je za svojega predstavnika določil dr. Mira Sajeta, republiškega 
podsekretarja v Republiškem sekretariatu za urbanizem. 

Predlog stališč, sklepov in priporočil sta obravnavala Komisija za narod- 
nosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dali poročili. 

Poročili smo prejeli. Prejeli smo tudi stališča Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije. Danes smo prejeli na klop spremembe in dopolnitve 
predloga dokumenta, ki jih predlagata oba odbora kot predlagatelja. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima Tomaž Vuga, 
predsednik Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja 
našega zbora. 

Tomaž Vuga: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V uvodni besedi mi dovolite, da podam nekaj bistvenih mnenj, ki so se 
o tem gradivu oblikovala med razpravo na sejah odborov. 

Spoznanje, da na področju prostorskega planiranja in usklajevanja inte- 
resov med posameznimi uporabniki še nismo dosegli takih samoupravnih od- 
nosov, kot jih predvidevata ustava in zakon o združenem delu, je bil nepo- 
sreden povod za širšo razpravo o prostorski, urbanistični in zemljiški politiki 
v Sloveniji, ki je, kot vam je znano, potekala prav tako v zborih Skupščine 
in njihovih delovnih telesih kot v občinah. 

Ta razprava je dobila primeren odziv tudi v sredstvih javnega obveščanja, 
s čimer je bil vanjo, vsaj pasivno, vključen najširši krog občanov, za katere 
je prav to področje družbenega delovanja pomembno in občutljivo. 

Na podlagi sprememb in ugotovitev iz te razprave sta odbora za stano- 
vanjsko-komunalna vprašanja, urbanizem in varstvo okolja pri Zboru združe- 
nega dela in Zboru občin, skupaj s predstavniki Izvršnega^ sveta Skupščine 
SR Slovenije, pripravila predlog stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje 
in izvajanje prostorske, urbanistične in zemljiške politike. Pri tem sta vklju- 
čila v ta dokument problematiko varstva okolja le v toliko, kolikor je najtes- 
neje povezana z obravnavano vsebino, saj je Skupščina SR Slovenije že v lan- 
skem letu sprejela sklepe in priporočila za reševanje problematike varstva 
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dobrin splošnega pomena in vrednost človekovega okolja, s katerimi je celo- 
vito opredelila naloge s tega področja. 

Menimo, da mora predloženi dokument predstavljati nadaljnji korak k 
uspešnejšemu reševanju ustavnih načel na tem področju. Zato smo si ga, vsaj 
v zadnjem delu, zamislili kot akcijski program, ki naj aktivira vse dejavnike 
v prostoru in jih prek nadaljnjih dokumentov pripelje do usklajenega delova- 
nja. Prostor je namreč celovit in ne prenese parcialnega reševanja, ki prej ali 
slej sprevrže korist nekoga v škodo drugega. Za usklajeno delovanje pa niso 
dovolj samo predpisi in načela, ampak splošna družbena pripravljenost in vo- 
lja vseh dejavnikov v prostoru za njegovo usklajeno, racionalno in kvalitetno 
izrabo, saj je, kot vemo, eden od nenadomestljivih delov narave oziroma virov, 
ki jih imamo v naravi. Da bi cilje, ki smo si jih zastavili, lahko dosegli, bi 
morali v najkrajšem času sprejeti še celo vrsto novih predpisov in sprememb 
veljavnih predpisov s področja družbenega planiranja, ki zajema tudi prostor- 
sko planiranje, urbanistično in zemljiško urejanje in področje lastninskih od- 
nosov ter pridobivanja nepremičnin. Spremenjeni morajo biti tudi postopki 
pridobivanja lokacijskih in gradbenih dovoljenj ter soglasja v zvezi s tem. Vse 
to bo ponovno zahtevalo čim širše angažiranje dejavnikov, ki so v teh postop- 
kih udeleženi, ter usklajevanje njihovih interesov na osnovi samoupravnega 
dogovarjanja in sporazumevanja. Ob tem naj postane restriktivna politika, ki 
jo imamo danes več ali manj na razpolago, le izjema, ki naj bi v prihodnjem 
obdobju služila predvsem za saniranje dosedanjih najnujnejših odklonov. 

Predlog stališč jasno opredeljuje vidik za nove, bolj samoupravne odnose 
v prostoru in pri tem izhaja iz misli, ki je bila izražena na prvi razpravi Druž- 
benopolitičnega zbora: »Vsi zainteresirani mOrajo sprejeti svoje prostorske 
plane kot družbene dogovore, ki lahko najceloviteje in najustrezneje urejajo 
prostorsko problematiko, še posebej velike posege v prostor, ki prizadenejo 
človekovo okolje.« 

Izhajajoč iz tega menimo, da so politika prostorskega planiranja, usmer- 
janja procesov urbanizacije, varstvo in izboljševanje delovnega in življenj- 
skega okolja ter sredstva za njihovo uresničevanje izredno pomembne kompo- 
nente družbenega planiranja, ki jih morajo zasledovati vsi ljudje, tako delav- 
ci v združenem delu kot občani v krajevnih skupnostih. Vsem mora biti skup- 
na težnja po skladnejšem razvoju celotne družbene reprodukcije, ob upošteva- 
nju smotrnih in realnih ekonomskih, socialnih in prostorskih ciljev. 

Novi sistem prostorskega planiranja mora omogočiti pravi dialog med ob- 
čani in delavci v združenem delu na eni strani in nosilci prostorske politike 
ter strokovnimi delavci na drugi strani, tako da bo v planih izražen resničen in- 
teres ljudi o rabi in organizaciji prostora, pri urbanističnih dokumentih pa 
način urejanja naselij ter socialni in prostorski odnosi v njih. Posebej mora 
biti izraženo stališče do varstva kmetijskih zemljišč, da se bomo s tem izognili 
vse pogostejšim konfliktom v prostoru, obenem pa ob ohranitvi najkvalitet- 
nejše zemlje zagotovili dovolj prostora za načrtno organizacijo, s posebnim 
poudarkom na največjih uporabnikih prostora, kot so stanovanjska in industrij- 
ska izgradnja ter večji infrastrukturni ter energetski objekti. 

V tem smislu smo sicer v zadnjih letih že sprejeli nekaj dokumentov in 
sklepov, med katerimi je gotovo najpomembnejša odločitev o policentričnem 
razvoju naselij v Sloveniji, ki pa se kljub temu le ne realizira tako, kot je bila 
zastavljena. Vse preveč še prihaja do izraza težnja po direktnem odločanju v 
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ožjih sredinah, medtem ko smo šele na začetku resničnega samoupravnega od- 
ločanja in usklajevanja med posameznimi interesi v prostoru. 

Odpravljanje teh nasprotij bo dolgotrajen proces, zavedamo pa se, da bo 
potrebno nekatere probleme urediti učinkovito in takoj. 

Tako je potrebno zagotoviti učinkovitejšo zaščito kmetijskih zemljišč, do- 
ločiti, kateri objekti v prostoru so regionalnega pomena, poenostaviti bo treba 
upravne postopke in urediti položaj nedovoljenih gradenj. 

Za reševanje teh nalog pa je potrebno usklajeno delovanje vseh najpo- 
membnejših nosilcev na tem področju, kot so občina, samoupravne interesne 
skupnosti, izobraževalne in raziskovalne institucije ter poslovne banke. Zato 
smo menili, da moramo v zadnjem delu dokumenta, ki ga imate danes v ob- 
ravnavi, posebej oblikovati priporočila skupščine, ki se nanašajo na te in- 
stitucije. 

Dovolite, da izrazim še eno misel, ki nas je stalno spremljala: Skrb za 
smotrno urejanje in zdrav prostor ne sme biti kampanjska, kot bi lahko iz- 
gledala sedanja akcija, ampak stalna, dolgoročna in predvsem zavestna akcija 
vseh organiziranih družbenih dejavnikov, ki so sicer že doslej načelno podpirali 
ta prizadevanja, vendar pa pri tem niso bili vedno dosledni in temeljiti. 

Delegate bi opozoril še na današnjo sejo odborov za urbanizem in na po- 
ročilo, ki ste ga sicer dobili na mizo. Dovolite, da preberem bistvena vprašanja 
iz poročila. Obravnavali smo namreč amandmaje Komisije za narodnosti in 
Zakonodajno-pravne komisije. 

Naše stališče do teh amandmajev je naslednje: Odbora sta v smislu priporo- 
čila Komisije za narodnosti podrobno proučila predložene pripombe in amand- 
maje in se načeloma z njimi strinjata. Ugotavljata pa, da ustava SR Slovenije 
izenačuje glede vseh pravic in dolžnosti delovne ljudi in občane ne glede na 
narodnostno pripadnost. Glede posebnih pravic narodnostnih manjšin pa ustav- 
na načela konkretizirajo v letu 1977 sprejeta stališča, priporočila in sklepi. 

Zato kot predlagatelja obravnavanega gradiva amandmaje v besedilu, kot 
so predloženi, zavračata. 

Ob upoštevanju temeljnih ustavnih intencij, vsebine in načel, za katera se 
s svojim poročilom zavzema Komisija za narodnosti, pa predlagata amandma 
k stališčem na 5. strani. Zadnji stavek 10. točke naj se dopolni tako, da se v 
celoti glasi: »V ta namen je treba zavarovati tudi naravno kulturno dediščino 
ter ohranjati in varovati narodnostni značaj območij, kjer prebivata tudi ita- 
lijanska in madžarska narodnost.« 

Menimo, da je v tej točki zajeto bistvo vseh pripomb, ki jih je imela 
Komisija za narodnosti. 

V nadaljnjem pa dajem še odgovore na amandmaje Zakonodajno-pravne 
komisije. Na podlagi njenih pripomb sta naša odbora sprejela vse amandmaje, 
ki so bili redakcijskega značaja, nato pa še amandma k stališčem, in sicer na 
4. strani. Drugi stavek 4. točke naj se dopolni tako, da se v celoti glasi: »Takšna 
omejitev se lahko predpiše največ za čas, v katerem je mogoče pripraviti in 
sprejeti dokumentacijo, o načinu gospodarjenja z zemljišči v tem območju in v 
katerem bodo zemljišča za posebne družbene namene, kot so naravne znameni- 
tosti in naravni viri, po potrebi prešla v družbeno lastnino.« 

Amandma predlagamo tudi k sklepom in priporočilom na 7. strani, kjer 
naj se naslov k 5. točki spremeni tako, da se glasi: »Drugim interesnim skup- 
nostim in organizacijam združenega dela.« Torej dodano je »organizacijam zdru- 
ženega dela.« Enako se potem v besedilu te točke vnese za besedami »in raz- 



20 Zbor združenega dela 

vojnimi plani drugih« še beseda »organizacij«, ki se nanaša na organizacije 
združenega dela. Odbora predlagata pristojnima zboroma, da sprejmeta pred- 
loženi dokument skupaj s temi amandmaji, ki sem jih sedaj obrazložil. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo> želi razpravljati? Prosim, besedo 
ima Metka Močnik, delegatka socialno-zdravstvenega področja, Ljubljana! 

Metka Močnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Čeprav je tovariš Vuga podal zelo izčrpno poročilo, ima naša delegacija pri- 
pombo k tej točki dnevnega reda. 

Skupina delegatov 1. okoliša socialno-zdravstvenega področja predlaga, da 
se pri preoblikovanju in izvajanju prostorske, urbanistične in zemljiške politike 
v. SR Sloveniji dosledno upoštevajo zakonski predpisi o varstvu zraka in stališča 
samoupravnih organov glede zaščite in varstva okolja in zraka pred onesnaže- 
vanjem. Zahtevamo, da se že v obstoječe industrijske objekte montirajo čistilne 
naprave, pri novih industrijskih objektih pa je potrebno take naprave pred- 
videti že pri projektiranju, tako da se ne bi zgodilo podobno kot med mnogimi 
primeri tudi v Tubi, Ljubljana, Kamniška ulica, kjer so bili spregledani zaščitni 
ukrepi za varstvo okolja. Kakšne posledice v zvezi s tem nastajajo, nam je vsem 
dobro znano. 

Skupina delegatov podpira sklepe in priporočila Skupščine mesta Ljub- 
ljana v zvezi s problematiko varstva zraka v Ljubljani, ki bo obravnavana na. 
februarski seji zborov Skupščine mesta Ljubljana. V zvezi s tem skupina dele- 
gatov tudi predlaga, naj se ne odlaga izgradnja ljubljanske obvoznice. Pri ure- 
janju takšne problematike naj se zaradi varstva človekovega bivalnega okolja 
upoštevajo širši in ne lokalni družbeni interesi. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Ne 
želi nihče drug razpravljati? Besedo ima Tomaž Vuga, poročevalec odborov, ki 
sta predlagatelja! 

Tomaž Vuga: V zvezi z varstvom okolja sta odbora bila mnenja, da 
smo lansko leto tej problematiki posvetili že dovolj prostora in da smo stališča 
in sklepe v zvezi s tem sprejeli in s tem dali mnenje oziroma stališče naše 
skupščine do teh problemov. Zato smo menili, da bi se v tem dokumentu, ki 
sicer res obravnava prostor v celoti, problemu varstva okolja vendar izognili. 
Omenili pa smo, da morajo stališča in sklepi, ki smo jih lansko leto sprejeli, 
veljati in da moramo spremljati njihovo izvajanje. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Sedaj moramo počakati na 
prevajalca italijanščine, ker se je prijavil k besedi predstavnik Komisije za 
narodnosti, ki bo govoril v italijanščini. 

Odrejam 5 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.15 in se je nadaljevala ob 12.25.) 

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo s sejo. Opravičujem se za 
prekinitev seje, ker je morala tovarišica prevajalka prevajati do sedaj na 
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seji Zbora občin. Besedo ima Gianfranco Silian, poročevalec Komisije za na- 
rodnosti, ki je o predloženem dokumentu razpravljala in predložila tudi amand- 
maje. 

Gianfranco Silian (govori v italijanskem jeziku): Tovariši dele- 
gati! Ko je Komisija za narodnosti Skupščine SR Slovenije analizirala doku- 
ment, o katerem sedaj razpravljamo, je ugotovila določene pomanjkljivosti, ki 
se nanašajo na zaščito narodnosti. Zato je menila, da je potrebno pripraviti 
amandmaje, ki ste jih dobili kot prilogo. Vendar je obenem poudarjala, da ne 
vztraja pri teh amandmajih, čeprav zanje meni, da so izredno pomembni za 
ohranitev in za zaščito narodnostnih skupin, ki živijo v teh območjih^ Zato 
umika svoje amandmaje in predlaga isto spremembo, ki sta jo predložila že 
pristojna odbora k 10. točki stališč. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Ni več raz- 
pravljalcev? Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in prehajam 
na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmjih. V poročilu Zkonodajno- 
pravne komisije so navedeni k 11. točki ugotovitev, k 7. točki stališč in 3. točki 
sklepov in priporočil kot redakcijski amandmaji. Dajem te amandmaje na 
glasovanje. Ali je točno, da so to redakcijski amandmaji? Odbor se s tem 
strinja. Kdor je za, naj prosim glasuje! (95 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel te amandmaje. 
Sedaj dajem na glasovanje spremembe in dopolnitve, ki sta jih danes pred- 

ložila odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega 
zbora in Zbor občin in se nanašajo na 10. točko, 4. točko in sklepe in priporočila 
k 5. točki. Kdor je za, naj prosim glasuje! (96 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel tudi te amandmaje. 
Drugih amandmajev ni. 
Sedaj dajem na glasovanje predlog stališč, sklepov in priporočil za obli- 

kovanje in izvajanje prostorske, urbanistične in zemljiške politike v SR Slove- 
niji v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (103 deelgati gla- 
sujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) ^ 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč, sklepov in pri- 
poročil. . . 

Ugotavljam, da smo sprejeli predlog stališč tudi v skladu s priporočili 
Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom obvestil predsednika Družbenopoli- 
tičnega zbora. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o uvajanju obveznih priprav prostorskih planov v SR Sloveniji s poročilom 
o izvajanju delovnega programa za področje regionalnega prostorskega planira- 
nja v SR Sloveniji za obdobje od leta 1975 do leta 1978, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Tomaža Banovca, namest- 
nika direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. Gradivo so ob- 
ravnavali: Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja na- 
šega zbora in Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in var- 
stvo okolja Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, in Zakonodajno-pravna 
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komisija, ki je dala poročilo. Poročila smo prejeli. Z dopisom z dne 14. 2. 1978 
smo prejeli tudi povzetek poročila o izvajanju delovnega programa na področju 
prostorskega planiranja SR Slovenije za obdobje od leta 1975 do leta 1978. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Želi kdo od poročevalcev še kaj 
ustno dodati k pismenim poročilom? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? (Nihče.) Prehajamo na glasovanje. 

Najprej dajem na glasovanje amandma Zakonodajno-pravne komisije k 1. 
členu. Amandma je redakcijskega značaja. Se Izvršni svet strinja z amandma- 
jem? (Da.) Odbor se strinja. Kdor je za, naj prosim glasuje! (107 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino-glasov sprejel amandma. 
Dajem na glasovanje amandma Izvršnega sveta k 4. členu, ki smo ga dobili 

danes na klop. Kdor je za, naj prosim glasuje! (106 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandma Izvršnega s,veta. 
Sedaj dajem predlog odloka o uvedbi obveznih priprav prostorskih planov 

v SR Sloveniji v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (109 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Predlagam zboru, da sprejme še naslednji sklep: 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema na znanje poro- 

čilo o izvajanju del programa na področju regionalnega prostorskega planiranja 
v SR Sloveniji za obdobje od leta 1975 do leta 1978 in ugotavlja, da so dose- 
danje raziskave in analize uspešna strokovna podlaga za nadaljnje delo pri pri- 
pravi prostorskih planov v SR Sloveniji. 

Ima kdo kakšno pripombo k predloženemu sklepu? (Ni pripomb.) Kdor je 
za, naj prosim glasuje! (109 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta sklep zbor soglasno sprejel. 

Sedaj se vračamo na obravnavo 5. točke dnevnega reda. 
Ali je odbor končal sejo? Lahko nadaljujemo? (Da.) Predlog zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in 
taks je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Prosim predstavnika Od- 
bora, da da poročilo s seje Odbora, ki je obravnaval amandma, ki ga je pred- 
ložila delegacija iz Domžal! 

Vlado Šanca: Seji Odbora za finance sta prisostvovala tudi oba de- 
legata občine Domžale in predstavniki predlagatelja, med njimi tudi pred- 
sednik Izvršnega sveta. Na seji smo sprejeli glede predloženega amandmaja 
delegatov iz občine Domžale naslednje stališče: 

Ce bi prišlo do začasnega financiranja, to je če ne bi bil sprejet zakon o re- 
publiškem proračunu za leto 1979 v decembru 1978, bi v primeru sprejetja 
tega amandmaja izpadel iz republiškega proračuna pomemben vir prihodkov, 
m sicer davek iz osebnih dohodkov delavcev. To pomeni, da bi izpadlo okoli 
20 /o vseh proračunskih virov za potrebe republiške splošne porabe. S tem 
pa bi nastal problem uresničevanja nalog, ki jih ima republiški proračun. 

V oktobru 1978 bo predvidoma predložena analiza o uresničevanju eko- 
nomske politike za leto 1978 in izhodišča te politike za leto 1979. V razpravi o 
ukrepih, izhajajočih iz analize, in o predlogih delegacije je mogoče v tem času 
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predlagati spremembe proračunskih virov, vključno z davkom iz osebnega 
dohodka. . _ .. 

To pomeni, da Odbor podpira predlog zakona. Ko je bila delegacija občine 
Domžale seznanjena s stališči Izvršnega sveta in Odbora ter problemi, ki bi na- 
stali, če bi bil sprejet predloženi amandma, je ta amandma umaknila. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima predstavnica skupine dele- 
gatov iz Domžal Elizabeta Pengov! 

Elizabeta Pengov: Tovarišice in tovariši delegati! Na seji Odbora 
za finance našega zbora smo bili seznanjeni s posledicami, ki bi nastale, če bi 
bil sprejet naš amandma. Zato amandma umikamo. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
Slišali smo poročevalko Odbora in delegata, ki je bil eden od predlagateljev 
amandmajev. Lahko zaključim razpravo? Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) ^ 

Zaključujem razpravo. Določba 28. člena poslovnika Zbora združenega 
dela nas zavezuje, da moramo pri tem predlogu zakona, preden preidemo na 
glasovanje, preveriti stopnjo soglasja s predhodnim izjavljanjem. Poslovnik do- 
loča takšen postopek za vse zakone, za katere se izloča del dohodka temeljni 
organizacij združenega dela in del bruto osebnega dohodka za skupne in splošne 
potrebe ter določa namen in obseg sredstev za te potrebe. Prosim delegate ki 
so za to, da se ta zakon sprejme, da glasujejo! (71 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (28 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (16 delegatov.) _ 

Ugotavljam, da stopnja soglasja ni dovolj velika, da bi lahko prešli na 
glasovanje. , . 

Zato v smislu poslovnika predlagam, da prekinemo razpravo m sklepanje o 
predlogu zakona. Prosim Odbor za finance, da se sestane v sobi 209 in pro- 
uči nastalo situacijo. Prav tako prosim, da se seje Odbora udeležijo tudi pred- 
stavniki predlagatelja tega zakona. 

Prekinjam to točko dnevnega reda in prehajam na 12. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti, z osnutkom zakona, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slo- 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil dr. Mira Sajeta, republi- 
škega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za urbanizem. _ 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije da 
obravnava zakon v smislu 2. odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije, in sicer da se združita prva in druga faza, tako da se hkrati obravna- 
vata in sprejemata predlog za izdajo zakona in osnutek zakona. . 

Ima kdo glede tega kakšno pripombo? Ugotavljam, da ni pripomb m da 
se zbor strinja s predlogom Izvršnega sveta. Tako bomo hkrati obravnavali m 
sprejemali predlog za izdajo zakona in osnutek zakona. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona z osnutkom 
so obravnavali: Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja 
našega zbora in Odbor za urbanizem, stanovanj sko-komunalna vprašanja m 
varstvo okolja Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno- 
pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. Ti poročili smo prejeli. 
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Pričenjam razpravo. 2eli predlagatelj še kaj ustno dodati k pismeni ob- 
razložitvi? Prosim, besedo ima dr. Miro Saje! 

Dr. Miro Saje. Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V prizadevanjih, da bi stanovanjsko gospodarstvo organizirali na načelu, da 
pridejo do izraza specifični interesi delovnih ljudi, je bil v letu 1974 sočasno 
z ustavo SR Slovenije sprejet tudi zakon o samoupravni stanovanjski skupnosti. 

Zakon o samoupravni stanovanjski skupnosti predvideva ustanovitev po- 
sebnih samoupravnih enot za posamezna področja njenega delovanja, in sicer: 
za graditev stanovanj, za družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu in za 
gospodarjenje s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini. 

Na podlagi tega zakona v praksi izpeljana samoupravna organiziranost ne 
omogoča povsem uveljavljanja delavcev kot nosilcev stanovanjske politike, ka- 
kor tudi ne celovitosti odločanja o delu dohodka, ki se združuje za stanovanj- 
sko gospodarstvo. Ovire se kažejo tudi v tem, da je zakon preveč konkreten in 
da ne daje možnosti organiziranja samoupravni stanovanjski skupnosti v skladu 
s krajevnimi razmerami in interesi. Praksa je pokazala, da samoupravno odlo- 
čanje o stanovanjskih zadevah ne more biti ločeno od odločanja o zbiranju 
sredstev za graditev stanovanj, od odločanja o gospodarjenju z njimi in od od- 
ločanja o upravljanju ter razdeljevanju solidarnostnih sredstev. Takšen razvoj 
samoupravnega odločanja o enoviti stanovanjski politiki ni v skladu z med- 
sebojno povezanostjo problematike in s celovitim odločanjem na tem področju. 

Organiziranost stanovanjske skupnosti v obliki obveznih samoupravnih enot 
ne daje skupščini kot najvišjemu organu stanovajske skupnosti skoraj nobenih 
pravic, ker se vse zadeve rešujejo na ravni samoupravnih enot. V dosedanjem 
delovanju stanovanjske skupnosti tudi ni prihajala do izraza menjava dela in 
sredstev, kakor tudi ne soodločanje uporabnikov in izvajalcev o različnih inte- 
resih, kajti izvajalci niso imeli zakonite podlage za oblikovanje posebnega zbora 
skupščine stanovanjske skupnosti. Zaradi tega je bilo med drugim v občinah 
težko izvajati družbene dogovore o cenah stanovanjske graditve in dejansko 
izvajati usmerjeno stanovanjsko graditev. Sedanja samoupravna organizira- 
nost je tudi razlog, da samoupravni delegatski sistem ni izpeljan v skladu z 
medsebojno povezanostjo problematike, upoštevajoč različne interese, potrebe 
in vidike reševanja stanovanjskih vprašanj. Ker ni ustrezne samoupravne 
organiziranosti vseh zainteresiranih pri snovanju in izgradnji zaklj,učenih so- 
sesk, je prihajalo do graditve naselij, ki so odtujena ljudem, ki ne zagotavljajo 
kakovostnega bivalnega in življenjskega okolja in niso primerna doseženi stop- 
nji ekonomskega razvoja. Glede na navedene ugotovitve je potrebno dosedanji 
zakon uskladiti z zakonom o združenem delu in pri tem upoštevati izkušnje iz 
dosedanje samoupravne prakse na tem področju. Zato uvajamo s predlogom 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni stanovanjski 
skupnosti odpravo sedanjega obveznega organiziranja v treh samoupravnih 
enotah (za graditev stanovanj, družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu 
in za gospodarjenje s stanovanjskim skladom v družbeni lastnini) ter uvedbo 
organizacije skupščine stanovanjske skupnosti, sestavljene iz zbora uporabni- 
kov in zbora izvajalcev, s čimer zagotavljamo enovitost delovanja in odločanja 
v stanovanjskem gospodarstvu. 

Z novo samoupravno organiziranostjo se zagotavlja enakopravno odločanje 
zbora uporabnikov in zbora izvajalcev v skupščini stanovanjske skupnosti, tako 
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da ta postaja mesto za samoupravno dogovarjanje vseh, ki so udeleženi pri 
stanovanjski graditvi. . 

Zbor uporabnikov v skladu s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi 
stanovanjske skupnosti, statutom in zakonom samostojno odloča o družbeni 
pomoči, določanju stanarin in prispevkov etažnih lastnikov ter o gospodarjenju 
s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini. 

V predlogu za izdajo zakona je za razliko od dosedanjega zakona predvi- 
dena možnost ustanavljanja posebnih samoupravnih enot skupnosti, predvsem 
z izgradnjo novih stanovanjskih sosesk, pa tudi za reševanje tekočih problemov, 
ki se pojavljajo v obstoječih zaokroženih soseskah. Za zagotovitev materialne 
osnove delovanja stanovanjske skupnosti se na podlagi samoupravnega spo- 
razuma v stanovanjski skupnosti združujejo sredstva za namene, ki so določeni 
s samoupravnim sporazumom. Poleg stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih 
prostorov v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini člani stanovanjske skup- 
nosti skupno upravljajo in gospodarijo v stanovanjski skupnosti tudi s sred- 
stvi stanarin in najemnin. Vsa sredstva, pravice in obveznosti samoupravnih 
enot se prenesejo na stanovanjsko skupnost. 

Predlagamo, da se nova organiziranost v stanovanjski skupnosti v skladu 
z novim zakonom opravi do konca letošnjega leta. 

Ze dalj časa je v pripravi gradivo o uresničevanju samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu, katerega bodo obravnavali 
tudi zbori Skupščine SR Slovenije. Ugotovitve in stališča, sprejeta na podlagi 
tega gradiva, bodo podlaga za kompleksnejši pristop k preoblikovanju celotne 
stanovanjske zakonodaje, ki bo morala omogočiti in pospešiti usklajevanje do- 
sežene samoupravne prakse z ustavnimi določil i. z zakonom o združenem delu 
in z novim sistemom družbenega planiranja. Zakon, ki ga danes obravnavamo, 
je prvi korak.k uresničevanju postavljenih ciljev na področju stanovanjskega 
gospodarstva. 

Podpredsednica Jolanda Slokar: Hvala lepa! Kdo želi besedo? Be- 
sedo ima tovariš Marjan Ceferin, gospodarsko področje, 8. okoliš! 

Marjan Ceferin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zakon o socialnem varstvu v SR Sloveniji, ki ga je sprejela Skupščina SR 
Slovenije dne 25. 12. 1974, določa, da se v skupnost socialnega varstva zdru- 
žujejo z delom za družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu tudi samo- 
upravne stanovanjske skupnosti. Zakon o samoupravni stanovanjski skupnosti 
je bil sprejet kasneje. 

Zaradi tega zakon o samoupravni stanovanjski skupnosti ne vsebuje do- 
ločb o oblikah sodelovanja teh samoupravnih interesnih skupnosti s skupnostmi 
socialnega varstva. 

V razpravi na sestanku skupščine, ki delegira delegate v Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije iz občine Kranj, smo sklenili predlagati, naj se 
doda še 9. c člen osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samo- 
upravni stanovanjski skupnosti, v katerem naj se ustrezno opredelijo naloge 
samoupravne stanovanjske skupnosti glede na povezovanje v skupnost social- 
nega varstva, kakor določa zakon o teh skupnostih. Področja, ki se razrešujejo 
v tej skupnosti, so vsa tista, ki urejajo vprašanja družbene pomoči v stano- 
vanjskem gospodarstvu. Predlagam, da zbor to pripombo k osnutku zakona o 
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spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjski skupnosti sprejme in na- 
loži predlagatelju, da jo pri pripravi predloga upošteva. Hvala lepa. 

Podpredsednica Jolanda Slokar: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? 
I^ahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmemo 
naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samo- 
upravni stanovanjski skupnosti, z osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Piedlog 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 razravi na današnji seji zbora. 

Ali ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? Ce nihče, preha- 
jamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (111 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembi in dopolnitvi zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice 
uporabe, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet 
Skuščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Evo Naglic, članico Izvrš- 
nega sveta in republiško sekretarko za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona so obravnavali: Od- 
bor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega zbora in 
Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja 
Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, Komisija za pravosodje, ki je dala 
poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. Vsa 
poročila smo prejeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima Franjo Lampelj, 
delegat z gospodarskega področja, 13. okoliš — Maribor! 

Franjo Lampelj: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupščina delegatov 13. okoliša s področja gospodarstva za Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije je obravnavala in sprejela naslednje pri- 
pombe k osnutku zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o razlastitvi in o 
prisilnem prenosu pravice uporabe: 

K 1. členu: Crta naj se novi drugi odstavek, ki predvideva povečanje od- 
škodnine, če se razlaščencu bistveno poslabšajo pogoji za življenje in delo. Na 
podlagi tega določila bi bile v praksi možne zlorabe in bi se odškodnine ne- 
upravičeno povečale, na drugi strani pa bi bil marsikateri razlaščenec lahko 
tudi prikrajšan. Menimo, da zadostuje veljavni 46. člen obravnavanega zakona, 
po katerem se pri določanju odškodnine upoštevajo tudi socialne razmere raz- 
laščenca, če je bistveno ogrožen njegov življenjski obstoj. 

Kolikor bi se sprejela sprememba, navedena v drugem odstavku 1. člena, 
nastane vprašanje vrednotenja oziroma razmerja obeh določil, to je, kdaj se 
razume, da je razlaščenec v situaciji, da so njegovi pogoji za življenje in delo 
bistveno poslabšani in kdaj je bistveno ogrožen življenjski obstoj razlaščenca. 
Ponovno poudarjamo, da je za oba primera zelo težko najti v praksi pravična 
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merila in obstaja utemeljena bojazen, da bi pri izvajanju obeh določil prišlo 
do subjektivnega odločanja in možnih zlorab. 

K 2. členu: V tem členu je predvideno določilo, da bi občinska skupščina 
s svojim odlokom določila odstotek, za katerega se naj zmanjša vrednost od- 
škodnine. Predlagamo*, da naj višino odstotka določi že sam zakon. Menimo, da 
je 25-odstotno zmanjšanje odškodnine absolutno prenizko, saj je znano, da se 
vrednost zasedenih stanovanj oziroma hiš v prostem prometu znižuje tudi do 
50%. Glede na to predlagamo, da se določi odstotek znižanja odškodnin v vi- 
šini najmanj 30% oziroma V3- Hvala lepa. 

Podpredsednica Jolanda Slokar: Kdo še želi besedo? Besedo ima 
tovarišica Nada Rihtaršič, delegatka gospodarskega področja, 29. okoliš! 

Nada Rihtaršič: Skupina delegatov 29. okoliša in koordinacija sku- 
pin delegatov vseh občin za območje mesta Ljubljana sta pri obravnavi gra- 
diva za 59. sejo Zbora združenega dela sprejeli in predlagali naslednja stališča 
in pripombe k osnutku zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o razlastitvi 
in o prisilnem prenosu pravice uporabe: 

1. Iz osnutka naj se črta besedilo drugega odstavka 45. člena, kar je že 
predlagal delegat, ki je govoril pred menoj. V predlaganem drugem odstavku 
opredeljeni pojem o ustreznem povečanju odškodnine lahko omogoča različne 
zlorabe sodno zapriseženih cenilcev. Že sedaj so znani primeri, ko cenilci zaradi 
nejasnosti zakonskih določil najrazličnejše tolmačijo določila pravilnika o enotni 
metodologiji za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše ali stanovanja. 
Opozoriti moramo, da so socialni razlogi za povečanje odškodnine že zajeti v 
46. členu obravnavanega zakona. 

2. Novi drugi odstavek 50. člena naj se spremeni tako, da se glasi: »Če 
razlastitveni upravičenec preskrbi prejšnjemu lastniku ali drugim imetnikom 
stanovanjske pravice drugo ustrezno stanovanje za nedoločen čas, se odškod- 
nina po prvem odstavku 45. člena zmanjša za 30 %.« 

Menimo, da mora drugi odstavek 50. člena konkretno določiti odstotek 
zmanjšane odškodnine. Po našem mnenju tudi ni mogoče prenašati tega po- 
oblastila na občinske skupščine. Glede na stališče cenilcev, da se pri prodaji 
zasebnega stanovanja njegova vrednost zmanjša za 30 %, kot dopustno zmanj- 
šanje v smislu pravic civilnega prava, menimo, da naj bi zmanjšanje do- 
seglo 30 %. 

3. Iz besedila novega tretjega odstavka 50. člena naj se črtata besedi »in 
drugam«, kar je v zvezi z našim stališčem k drugemu odstavku 50. člena. 

4. Novi četrti odstavek 50. člena naj se spremeni tako, da se glasi: »Če 
prejšnji lastnik, ki se je odpovedal drugemu najemnemu stanovanju, zgradi 
ali kupi novo stanovanjsko hišo ali stanovanje, se mu k odškodnini iz prejšnje- 
ga odstavka prištejejo še dejanski stroški za pripravo in opremljanje stavbnega 
zemljišča, na katerem zgradi ali kupi novo stanovanjsko hišo ali stanovanje, 
vendar največ za enako površino stanovanjske hiše, stanovaja ah stavbnega 
zemljišča, kot mu je bila razlaščena.« 

Iz vsebine novega četrtega odstavka 50. člena bi bilo namreč možno skle- 
pati, da pripadajo razlaščencu tudi stroški za individualno in kolektivno ure- 
ditev stavbnega zemljišča. 
3 
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Podpredsednica Jolanda Slokar: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? 
Ne želi nihče več razpravljati? Lahko zaključim razpravo? Zaključujem raz- 
pravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o razlastitvi in o pri- 
silnem prenosu pravice uporabe se sprejme. 

2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona pripravi Izvršni svei. 
Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi predloga zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in ostalih 
gradivih ter predloge, dane v razpravi na seji zbora. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? Kolikor ni pripomb, 
prosim, da glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (116 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče). 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o nagradah in priznanjih Staneta Žagarja, z osnutkom zakona, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, naj 
obravnava zakon v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije, in sicer naj 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 predlaganemu postopku? 

Ker nima nihče pripomb, ugotavljam, da se zbor strinja s predlogom Iz- 
vršnega sveta. Tako bomo hkrati obravnavali in sprejemali predlog za izdajo 
zakona in osnutek zakona. 

Predlog za izdajo* zakona in osnutek zakona so obravnavali: Odbor za 
družbenoekonomske odnose, Odbor za usmerjeno izobraževanje in Zakono- 
d.ajno-pravna komisija, ki so dali poročila. Poročila smo prejeli. Pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? Lahko zaključim razpravo? 
Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o nagradah in priznanjih Staneta Žagarja, z 
osnutkom zakona, 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. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (114 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 predlog zakona 
o grobiščih in grobovih borcev, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v 
obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Franca Godešo, namest- 
nika predsednika Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških 
invalidov. Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, 
Komisija za vprašanja borcev NOV in Zakonodajno-pravna komisija, ki so 
dali poročila. Poročila smo prejeli. 
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Predsednik Štefan Nemec: Zeli kdo besedo? Lahko zaključim raz- 
pravo? Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodaj neupravne komisije k 4. 
členu. Izvršni svet, Odbor in Komisija za vprašanja borcev NOV se strinjajo 
z amandmajem. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (1,20 delegatov glasuje za). Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče). 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Dajem predlog zakona o grobiščih in grobovih borcev v celoti na glaso- 

vanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (120 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel predlog zakona o grobiščih in gro- 
bovih borcev. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je predlog zakona o 
varstvu družinskih članov oseb v obvezni vojaški službi, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Franca Godešo, namestnika 
predsednika Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških 
invalidov. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Ti poročili smo prejeli. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? Lahko zaključim razpravo? (Da). 
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje amandma Zakonodajno- 

pravne komisije, da naj se doda za 13. členom nov 14. člen. Odbor in Izvršni 
svet se strinjata. 

Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za). Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Zakonodajno-pravne 
komisije. 

Dajem predlog zakona o varstvu družinskih članov oseb v obvezni voja.ški 
službi v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (119 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 odloka 
o soglasju k samoupravnim sporazumom in statutom nekaterih visokošolskih 
organizacij, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo Komisija 
za proučevanje samoupravnih statutov in sporazumov visokošolskih organizacij 
Skupščine SR Slovenije. Za svojega predstavnika je Komisija določila Jelico 
Jelen, članico te komisije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil Bredo Cajhen, republiško podsekretarko v Republiškem 
komiteju za vzgojo in izobraževanje. 

Predlog odloka je obravnavala Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala 
poročilo. Poročilo smo prejeli. Prejeli smo tudi stališče Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Zeli predlagatelj še kaj ustno do- 
dati? (Ne želi.) Hvala. Lahko zaključim razpravo? (Da.) 
3» 
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Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju 
k samoupravnim sporazumom in statutom visokošolskih organizacij. Kdor je 
za predlog odloka, naj prosim glasuje! (123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka. 

Vračamo se na obravnavo 17. točke dnevnega reda, to je na 
pedlog odloka o statističnih raziskovanjih Socialistične republike Slovenije 
v letu 1978, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen Iz- 
vršni svet. 

Predstavnik Izvršnega sveta je Fran ta Komelj. Predlog odloka sta obrav- 
navala Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki 
sta dala poročili. Poročili smo prejeli. 

Ali želi predlagatelj še kaj ustno dodati k pismenemu poročilu (Ne želi.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim! Besedo ima Marjan Somrak, 

delegat z gospodarskega področja, 17. okoliš — Novo mesto! 

Marjan Somrak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na seji skupine delegatov iz 17. okoliša s področja gospodarstva je bilo izre- 
čenih v razpravi o navedenem odloku nekaj pripomb k delu Zavoda SR Slove- 
nije za statistiko v zvezi z izvajanjem, spreminjanjem in ukinjanjem posamez- 
nih statističnih raziskav. V ilustracijo naj navedem dva primera, ko so bile 
statistične raziskave ukinjene oziroma spremenjene brez soglasij občin, ki so 
uporabnice podatkov raziskav: V načrtu statističnih raziskovanj SR Slovenije 
v letu 1978 pod zaporedno številko 15 je navedeno raziskovanje Problematika 
industrijskih organizacij združenega dela (Ind — 1/pp), ki je bilo v letu 1977 
ukinjeno, ne da bi bili občinski organi o tem obveščeni. Podatke iz navedenih 
obrazcev, od katerih so organizacije združenega dela pošiljale en izvod obči- 
nam, so planerji v občinah redno uporabljali, zlasti za spremljanje uvoza in 
izvoza. Sedaj, ko so si službe v občinah organizirale zbiranje teh podatkov po 
svoje, pa Zavod za statistiko ponovno uvaja prej ukinjene raziskave. Prav go- 
tovo do tega ne bi prišlo, če bi se Zavod SR Slovenije za statistiko zanimal, 
katere podatke od njihovih raziskav in v kakšnem obsegu kdo potrebuje. 

Z letošnjim letom je Zavod SRS za statistiko uvedel nove obrazce za po- 
ročilo RAD-1, ki so prirejeni za avtomatsko obdelavo. Pred vpeljavo teh obraz- 
cev je občine zaprosil, da mu povedo, kakšne podatke bodo rabile, ker takih, 
ki so jih dobivale do takrat, ne morejo zagotoviti. Pismeno smo prosili, da nam 
pri uvedbi novega načina obdelave podatkov oziroma uvedbe novih obrazcev 
zagotovijo naslednje: da bo kvaliteta dobljenih podatkov za občino taka kot 
takrat, ko smo obdelovali podatke sami. Rok, v katerem smo dobivali podatke, 
je bil zelo kratek, z zaostankom največ 20 dni po roku, ki velja za poroče- 
valske enote. Na našo pripombo nismo dobili odgovora. Pri tem moramo pri- 
pomniti, da je bil dosedanji način zbiranja podatkov za obrazec RAD-1, to je 
po številu zaposlenih in osebnih dohodkov, zelo dober in da je bil med sta- 
tističnimi raziskavami zelo uporaben. Mislimo, da bi se moral Zavod SRS za 
statistiko o vsaki spremembi statističnih raziskav posvetovati z vsemi zainte- 
resiranim oziroma s tistimi, katerim so tovrstne raziskave namenjene, ker nas 
v nasprotnem primeru to prisiljuje, da podvojimo zbiranje enotnih in zelo 
podobnih podatkov. S tem se po nepotrebnem obremenjujejo temeljne in druge 
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organizacije združenega dela z dodatnim zbiranjem podatkov, čeprav bi jih 
lahko zajeli enkrat, tako da bi bili uporabni za vse. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Ah lahko pred- 
stavnik predlagatelj odgovori na postavljena vprašanja? Besedo ima Fran ta 
Komel, direktor Zavoda SR Slovenije za statistiko! 

Franta Komel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Mislim, da je delegat, ki je govoril pred menoj, imel prav, ko je rekel, da se 
nismo posvetovali z vsemi uporabniki na ravni občin glede obrazcev »PP«, 
predvsem zaradi tega, ker je večina organov in organizacij na ravni republike 
v preteklem letu, ko smo pripravljali načrt statističnih raziskovanj za leto 1977, 
imela odklonilno stališče do takšnega raziskovanja. Pod vplivom neprestanih 
pritiskov, da bi se zmanjšal obseg zbiranja podatkov, je Zavod SRS za stati- 
stiko to tudi sprejel in je skušal zmanjšati obseg oziroma število raziskav, ki 
jih je poprej opravljal. S tem seveda ni naredil najboljše usluge vsem uporab- 
nikom. Naša praksa za več let nazaj namreč kaže, da se velikokrat pogovarjamo 
z željo, da bi v okvirih obveznih statističnih raziskovanj, ki so vsako leto spre- 
jete z načrtom, zmanjšali obseg. V razpravi z uporabniki pa pogosto prihaja do 
tega, da se obseg ali število raziskav dejansko ne zmanjša, temveč celo poveča. 
Mislim, da izkušnje z ukinitvijo tega obrazca kažejo, da nismo ravnali dobro, 
zato smo v letošnjem načrtu ponovno vnesli to raziskavo. Naša želja je bila, 
da bi na eni strani ugodili zahtevam, da se zmanjša obseg raziskav, na drugi 
strani pa smo s tem prizadeli nekatere uporabnike te raziskave. 

Kar se tiče statističnega raziskovanja o zaposlenih in osebnih dohodkih 
mislim, da naša analiza dela in pristopa, ki smo ga imeli pri tej, za statistično 
službo najobsežnejši raziskavi, predstavljata bistven korak naprej. To zaradi 
tega, ker bodo vse občinske skupščine lahko imele že na osnovi računalniške 
obdelave izdelane podatke. Strinjam se z delegatom v tem smislu, da je to ena 
od najobsežnejših in tudi zelo pomembnih nalog oziroma raziskovanj, ki jih 
zavod opravlja. Z namenom, da bi izboljšali informacijo, s katero naj bi občine 
razpolagale, smo poiskali takšno rešitev. V vsakem primeru mislim, da je 
boljše, če bo vsaka občinska skupščina imela obdelane podatke v obliki tabel. 
To so morale doslej delati posebne občinske službe. Celoten pristop je bil za- 
mišljen tako, da se pri obdelavi podatkov za republiko v računalniku Zavoda 
SRS za statistiko sočasno izdelajo tudi vsi potrebni in celo posebej obdelani 
tabelirani podatki za vsako občino. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Lahko zaključim razpravo? Zaključujem 
razpravo. Prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka o 
statističnih raziskovanjih Socialistične republike Slovenije v letu 1978. Kdor 
je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (119 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o statističnih raz- 
iskovanjih Socialistične republike Slovenije. 

Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, to je na volitve in 
imenovanja. 
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1. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije je 
predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Komisija določila pri vseh predlogih odlokov 
Stanka Jakija, člana Komisije. 

Izvršni svet je dal k predlogu odloka pozitivno mnenje. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? Lahko 

zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi sodnikov Vrhovnega so- 

dišča SR Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (120 dele- 
gatov glasuje za). Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel predlog odloka o izvolitvi sod- 
nikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije. S tem sta v Zboru združenega dela iz- 
voljena za sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije Vladimir Rijavec in Janez 
Slibar. 

2. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega dela SR Slove- 
nije, ki imajo lastnost delavca v združenem delu v sodišču, je predložila Ko- 
misija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Tudi k tem odloku je dal Izvršni svet pozitivno mnenje. Pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! 
(121 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasn osprejel predlog odloka o izvolitvi sodnikov 
Sodišča združenega dela SR Slovenije, ki imata lastnost delavca v združenem 
delu v sodišču. S tem sta v Zboru združenega dela izvoljena za sodnika Sodišča 
združenega dela SR Slovenije, ki imata lastnost delavca v združenem delu v 
sodišču, Janez Gruden in Saša Plevel-Tešenji. 

3. Predlog odloka o izvolitvi predsednika Okrožnega sodišča v Kranju je 
prav tako predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet je dal tudi k temu predlogu odloka pozitivno mnenje. Pri- 
čenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne*želi nihče razpravljati? 

Lahko zaključim razpravo? (Da.) Zaključujem razpravo in dajem na gla- 
sovanje predlog odloka o izvolitvi predsednika Okrožnega sodišča v Kranju. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je v Zboru 
združenega dela ponovno izvoljen za predsednika Okrožnega sodišča v Kranju 
Franc Korošec. 

Prekinjam obravnavo te točke, ker imamo na dnevnem redu še pet zadev 
s področja volitev in imenovanj. 

Vračamo se na 5. točko dnevnega reda, to je na nadaljevanje 
obravnave o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi 
in stopnjah republiških davkov in taks. 

Vidim, da so vsi predstavniki že zbrani in pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Prosim, besedo ima Andrej Marine, predsednik Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije! 



59. seja 
39 

Andrej Marine: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Prav gotovo je danes delegatska skupščina SR Slovenije v dokaj delikatni si- 
tuaciji. Potem ko je zbor že sprejel zakon o novih virih za financiranje splošne 
porabe na ravni republike, to je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skup- 
nostih, se mora sedaj opredeliti tudi za stopnje novega davčnega vira, repu- 
bliškega davka iz osebnega dohodka delavcev. Izvršni svet je v tem času imel 
krajšo sejo. V tej zvezi bom dal dva predloga, pozneje pa bom sodeloval iz 
vsebinskih razlogov tudi v razpravi, preden definitivno kot delegati odločite 
o tem vprašanju. 

Izvršni svet predlaga, da se danes umakne z dnevnega reda predlog zakona 
o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme 
v obdobju 1978—1982. Obenem predlagam Skupščini, da kot je bilo v ekspo- 
zeju že napovedano, imenuje komisijo iz vrst delegatov. Mislim, da bi bilo 
dobro, če bi bilo v tej komisiji čimveč delegatov iz neposredne proizvodnje^ la 
komisija naj se na mestu samem poskuša prepričati o prostorsko-tehmcmh 
razmerah, v katerih delujejo republiški upravni organi. Ko bi dah potem po 
poprejšnjem dogovoru ponovno na dnevni red predlog omenjenega zakona, bi 
obenem poslušali tudi poročilo te komisije, ki bo preverjala razmere, v katerih 
delujejo republiški organi. Mi smo dovolj informirani o tem, kje so razlogi za 
nastanek nekaterih problemov in zakaj se predlagajo nekateri ukrepi. Premalo 
poznamo medsebojno povezavo raznih problemov. Najbrž velja to tudi za 
državno upravo in razne organe kot tudi za delegate iz vrst neposedmh pro- 
izvajalcev. Mislim, da bo zato delo te komisije koristno. 

Očitno je odklonilno stališče predstavnikov Izvršnega sveta oziroma Iz- 
vršnega sveta samega vplivalo na tok predhodnega glasovanja, ker smo od- 
klonili amandma, ki ga je predlagala skupina delegatov iz Domžal. Moram po 
vedati, da smo sprejetju tega amandmaja nasprotovali iz vsebinskih razlogov. 
Poskušal bom pojasniti, zakaj smo to storili. 

V primeru, da se v decembru 1978 v rednem roku, ko se običajno spre- 
jema republiški proračun in predpišejo okviri za njegovo financiranje, ta pro- 
račun ne bi sprejel, bi izpadel tudi priliv dohodkov proračuna iz naslova davka 
iz osebnega dohodka dealvcev v obdobju začasnega financiranja v začetku leta 
1979. Ce se od bruto republiškega proračuna odštejejo sredstva, ki jih izločamo 
za financiranje federacije, ostane za neto republiški proračun nekaj manj kot 
400 starih milijard dinarjev. 

Dohodki, s katerimi računamo iz naslova davka iz osebnega dohodka, zna- 
šajo okoli 60 milijonov S din. To pomeni, da bi od dohodkov neto proračuna 
izpadlo okoli 15 %. V Izvršnem svetu ocenjujemo, da to lahko ogrozi delovanje 
nekaterih državnih institucij. Mislim, da to ne bi bilo dobro. 

Drugi razlog, zaradi katerega smo predlagali, da ne bi sprejeli amandma- 
ja je bil ta, da ima delegatska skupščina vse možnosti, da začne vsebinsko 
razpravo o teh vprašanjih v oktobru 1978, ko bo Izvršni svet moral predložiti 
analizo uresničevanja družbenoekonomske politike v letu 1979 in izhodišča za 
proračunsko ter ekonomsko politiko v letu 1979. 

Izvršni svet meni, da je od oktobra do decembra 1978 dovolj časa za raz- 
pravo ne samo o višini stopnje tega vira proračunskih dohodkov, to je davka iz 
osebnega dohodka, ampak lahko Skupščina začne razpravo o vsakem viru na- 
šega proračuna. 
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Očitno vsi ti argumenti za delegate niso bili zadostni. Del delegatov ni bil 
zadovoljen z odklonilnim stališčem predlagatelja do predloženega amandmaja. 
V tej situaciji Izvršni svet predlaga, da velja obveznost plačevanja davka iz 
osebnega dohodka od 1. 3. do 31. decembra 1978. Izvršni svet sicer ne vidi ute- 
meljenih vsebinskih razlogov za tak amandma. Vendar se je pri predhodnem 
glasovanju pokazalo, da del delegatov meni, da je razlog za to, da niso priprav- 
ljeni glasovati za predlog zakona v celoti tudi v tem, ker ni bil sprejet omen- 
jeni amandma. To pomeni, da bomo ob koncu leta ponovno načeli razpravo o 
teh vprašanjih v Skupščini. Mislim, da je tudi vsebinsko amandma takega 
značaja, da ga moramo dopolniti. V tem smislu je Sekretariat za zakonodajo 
Izvršnega sveta pripravil dopolnitev amandmaja, ki so ga predlagali delegati iz 
Domžal. 

Ce mi dovolite, bom nadaljeval z bolj neformalno razpravo o tej vsebinski 
problematiki, o kateri danes razpravljamo in o kateri smo razpravljali že v 
decembru ,1977. 

Mislim, da se morajo nekatere občine vendarle zamisliti glede dosedanje- 
ga postopka pri obravnavi tega zakona. Sedaj so bili delegati 59. občin pri- 
pravljeni dati soglasje k temu zakonu in le ena občina je danes zjutraj dala s 
svojim amandmajem formalni veto. Težko se vživimo v položaj drugih občin, 
ki imajo sicer pripombe vsebinske narave, toda taki praksi bi se verjetno mo- 
rali v prihodnje izogibati in dati vsebinske pripombe v postopku obravnave 
v Skupščini in v delu teles zborov in Skupščine. 

Sedaj bi spregovoril nekaj besed o drugih vprašanjih. V Izvršnem svetu 
smo globoko prepričani, da bomo ta vir proračunskih dohodkov, to je davek iz. 
osebnih dohodkov, morali zadržati. Za to so materialni razlogi: zaradi obvez- 
nosti, ki ste jih v Skupščini sprejeli, pa tudi iz praktičnih razlogov. Poleg tega 
smo na podlagi analiz davčne politike ugotovili, da je bolje, če je več raznih 
proračunskih virov, to je več virov za financiranje družbenopolitičnih skup- 
nosti. To pa pomeni, da se ne smemo omejiti le na davek iz dohodka tozdov 
ali na prometni davek kot glavni vir dohodkov, ampak da moramo imeti še 
dodatne vire. Med pomembnimi proračunskimi viri bo v bodoče prav gotovo 
tudi davek iz osebnih dohodkov. Davčna politika mora biti čimbolj raznovrst- 
na, da bi na ta način čimbolj enakopravno zajeli vire financiranja splošnih 
družbenih potreb. Mislim, da ne bi bilo pošteno, če bi ta sestava skupščine 
pustila drugi sestavi skupščine iluzije, da osebnega dohodka ne bomo izkori- 
stili kot enega od virov za financiranje splošnih družbenih potreb. 

S tem v zvezi se postavlja še drugo vprašanje: Ali je res materialna situ- 
acija v organizacijah združenega dela taka, da smo ogroženi zaradi 1-odstot- 
nega ali 1,5-odstotnega davka iz osebnih dohodkov? Materialna gibanja so v 
naši republiki taka, da nam je osebni dohodek v letu 1977 naraščal po realni 
stopnji rasti, ki je bila nad 5 %, produktivnost dela pa se je gibala izpod te 
ravni, in sicer nekaj nad 3 %. To pomeni, da gre za delno prelivanje osebnih 
dohodkov, ne na osnovi dejansko vloženega dela in rezultatov dela, ampak za 
prestrukturiranje enega dela ustvarjalnega družbenega proizvoda v korist 
osebnih dohodkov. 

Kje so razlogi za tako stanje? Razlogi so v politiki, ki jo vodijo posamez- 
ne organizacije združenega dela. Ne moremo reči, da ta velja za vse gospodar- 
stvo in družbene dejavnosti. Vendar se del delovnih organizacij glede tega pre- 
malo obnaša v smislu ustavnih in zakonskih določil, ki govore o tem, da ima 



59. seja 41 

delavec pravico, da razporeja del ustvarjenega dohodka na osebno in skupno 
porabo in na sredstva za razširjeno reprodukcijo, ampak se vodi neustrezna 
politika delitve dohodka. 

Zaključni računi bodo pokazali, da je ekonomska situacija v organizacijah 
združenega dela v letu 1977 bistveno boljša, kot je bila v letu 1976. Periodič- 
ni računi za prvih devet mesecev leta 1977 to kažejo, čeprav se je situacija 
v zadnjih treh mesecih nekoliko poslabšala. .Kljub temu pa lahko že ugotovi- 
mo, da bo materialni položaj organizacij združenega dela v letu 1977 ob za- 
ključnih računih boljši kot v letu 1976. O tem sem prepričan, saj so vse ocene 
republiških in zveznih organov glede tega enotne. Seveda, takšno stanje ni v 
vsaki organizaciji združenega dela. Vendar skupni podatki o rezultatih našega 
dela potrjujejo, da bo takšna situacija. 

Kadar govorimo o avtentičnih interesih delovnih ljudi, bi morali obenem 
glasno povedati to, kar je znano vsem našim ljudem: živimo bolje, kot smo 
kdaj koli živeli. To nam bo potrdil vsak preprost človek in delavec. V situaciji, 
ko se mednarodna ekonomska situacija zelo zaostruje, lahko o tem na vsakem 
sestanku z delavci zelo odkrito govorimo. V taki mednarodni ekonomski situa- 
ciji imamo še vedno takšno stopnjo rasti gospodarstva in osebnega standarda, 
kot da se na mednarodnem ekonomskem področju nič ne dogaja. In če je situ- 
acija taka, potem se moramo odkrito pogovoriti v tem smislu, da se bomo naj- 
brž morali glede tendenc v rasti osebnega standarda resno poglobiti v razmere 
in dejansko zagotoviti rast osebnega standarda in osebnih dohodkov samo na 
osnovi dejansko doseženih rezultatov dela in povečane produktivnosti dela. 

Iz teh dveh zornih kotov sem hotel vsebinsko poseči v razpravo, preden se 
delegati z vso odgovornostjo in pooblastili, ki jih imate, dokončno odločite gle- 
de stopnje republiškega davka iz osebnega dohodka za leto 1978. 

Delegatom moramo tudi povedati, da mi, ki trenutno opravljamo razne 
dolžnosti v Izvršnem svetu in v republiških upravnih organih, ne branimo 
tega zakona zaradi nekih svojih položajev, ampak zaradi splošne politike, ki 
jo v naši družbi zastopamo, in odgovornosti, ki jo imamo za realizacijo vpra- 
šanj, o katerih smo razpravljali v tej skupščini tudi v preteklih obdobjih. 
Morda bi kazalo v Skupščini pričeti razpravo tudi o tem, ali glede pravic, ki 
izvirajo iz posebnih zakonskih rešitev, ne pretiravamo in ali so v skladu z 
našimi realnimi možnostmi. Mogoče bomo morali ponovno proučiti nekatere 
pravice, ki nam jih daje dosedanja socialna, pokojninska in druga zakonodaja. 

Končno predlagamo z vso odgovornostjo Skupščini tudi program na pod- 
ročju negospodarskih investicij. Stanje glede prostorskih in tehničnih možnosti 
za opravljanje funkcij v državni upravi res ni zavidljivo.'Menim, da bi naredili 
napako, če programa, ki je predlagan, tudi v nadaljnji razpravi ne bi sprejeli. 

Se vedno lahko ugotovimo, da se izvaja materialni pritisk na zaposlene v 
organizacijah združenega dela, ki je stalen in bo tudi še naprej. To predstavlja 
neko vrsto notranje mobilizacije delavcev, predvsem poslovnih ljudi in stro- 
kovnih krogov, da pridejo z variantnimi predlogi pred delavce, da se iz obsto- 
ječih kapacitet in z dodatnimi vlaganji dosežeta večja produktivnost dela in 
večji dohodek. Glede tega so še najbrž neizčrpne možnosti, kajti tehnični in 
tehnološki napredek vedno omogočata, če smo sposobni, če imamo sposobne 
poslovne kadre, da dosežemo z dodatnimi napori večjo realizacijo družbenega 
proizvoda. 

O celotni politiki za leto 1978 in spremembi ter dopolnitvi virov za finan- 
ciranje republiškega proračuna smo razpravljali v Republiški konferenci SZDL 
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Republiška konferenca SZDL je kot politično telo to politiko, ki smo jo pred- 
lagali, podprla, upoštevaje vse probleme, o katerih ste vi, delegati razpravljali. 
Problem je ravno v tem, da mora delegatska skupščina, upoštevajoč vse par- 
cialne interese, v zaključni fazi narediti neko sintezo, ki bo rezultat prevla- 
dujočih skupnih interesov in odgovornosti za družbeni razvoj. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Predsednik Izvršnega sveta je podal šir- 
šo in zelo prepričljivo obrazložitev. Menim, da se moramo sedaj kot delegati 
odločiti. Dani so nam bili vsi argumenti, potrebni za našo pozitivno odločitev, 
ki jo bomo posredovali delavcem, ki so nas izvolili. Slišali smo tudi, da Izvršni 
svet predlaga amandma, ki je v bistvu povzet iz prejšnjega amandmaja dele- 
gatov iz Domžal. Prosim, želi še kdo razpravljati? Besedo ima Milan Baško- 
vič, sekretar Sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo! 

Milan Baškovič: V zvezi s ekspozejem tovariša predsednika je moja 
dolžnost, da predložim amandma k 3. členu, ki naj bi povzel smisel amandmaja 
skupine delegatov iz občine Domžale, vendar naj bi bil pravno pravilno 
izražen. 

Amandma naj bi se glasil takole: 3. člen zakona naj se dopolni in glasi: 
»Ta zakon začne veljati 1. marca 1978.« V tem delu je amandma enak amand- 
maju skupine iz Domžal. Za tem besedilom naj se doda vejica in besedilo, ki 
naj se glasi: »obveznost plačevanja davka po tem zakonu velja do 31. 12. 1978.« 
To je do konca letošnjega leta, ko bo obveznost plačevanja davka prenehala. 
Ne moremo govoriti, da zakon traja do 31. 12. 1978, kot je to bilo nerodno na- 
vedeno v amandmaju iz Domžal. Pravilno pa je »obveznost plačevanja davka 
do konca leta«. S tem je smisel amandmaja ostal sicer isti, vendar pa je s tem 
pravilno izražena določba. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec : Hvala lepa. Prosim, tovariš Vlado Sanca! 

Vlado Sanca: Odbor za finance Zbora združenega dela se ponovno 
ni sestal, glede na to, da se nismo mogli sestati s predstavniki Izvršnega sveta. 
Vendar v smislu sklepa oziroma mnenja Odbora, ki je že obravnaval podoben 
amandma, menimo, da je predlog Izvršnega sveta sprejemljiv, kajti v bistvu se 
vključuje v zahteve delegacije, ki je predložila amandma, s katerim smo se 
v Odboru strinjali. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? Ne želi nihče 
več? Lahko zaključim razpravo? (Da.) Zaključujem razpravo in prehajam na 
glasovanje. 

Najprej o amandmaju. Amandma se glasi: »Zakon začne veljati 1. marca, 
obveznost plačevanja davka po tem zakonu pa velja do 31. 12. 1978.« Dajem 
amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (108 delegatov glasu- 
je za). Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (15 delegatov.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
Sedaj dajem zakon v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! 

(96 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (14 delegatov.) Se je kdo vzdržal gla- 
sovanja? (16 delegatov.) 

Ugotavljam, da je zakon v našem zboru sprejet z večino glasov. 
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Zaključujem 5. točko dnevnega reda in prehajam na 6. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog zakona o spremembah zakona o proračunu 
Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1978, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

kZa svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Evo Naglič. 
Izvršni svet predlaga Skupščini, da obravnava zakon v smislu 295. člena 

poslovnika po hitrem postopku. Tak postopek predlaga Izvršni svet na podlagi 
sklepov Zbora združenega dela in Zbora občin z dne 28. 12. 1977, ki zavezujejo, 
da izvršni svet predloži predlog zakona o spremembah zakona o proračunu So- 
cialistične republike Slovenije za leto 1978 takoj, ko bodo zagotovljeni vsi viri 
prihodkov za njegovo izvrševanje. Ali želi predlagatelj še kaj dodati k temu? 
(Ne želi.) 

Zeli kdo razpravljati o postopku? (Ne.) Potem dajem predlog na glasova- 
nje. Kdor je za to, da zakon obravnavamo po hitrem postopku, naj prosim 
glasuje! (99 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (5 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal? (7 delegatov.) 

Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet predlog, da obravnavamo zakon 
po hitrem postopku. 

Predlog zakona o spremembah zakona sta obravnavala Odbor za finance 
in Zakonodajno-pravna komisija. Poročila imamo. Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? (Nihče.) Ne želi nihče razpravljati? Lahko zaključim razpravo? 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej o amandmajih. 
Dajem na glasovanje amandma Zakonodajno pravne komisije k 2. členu. Od- 
bor za finance se strinja. Ali se izvršni svet strinja z amandmajem? (Se 
strinja.) 

Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (111 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet. 
Sedaj dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah zakona o pro- 

računu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1978 
v celoti. Kdor je za, naj prosim glasuje! (110 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (5 delegatov.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet predlog zakona o spremembah 
zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1978. 

Odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.55 in se je nadaljevala ob 14.45.) 

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujem sejo. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da na zahteve temeljnih 
organizacij združenega dela z nekrito izgubo odloča o roku za izplačevanje z 
zakonom zajamčenih osebnih dohodkov, ki ga je Skupščini predložil v obrav- 
navo Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Milico Ozbič. 
Izvršni svet SR Slovenije predlaga, da obravnavamo odlok v smislu 295. 

člena poslovnika po hitrem postopku. Takšen postopek predlaga Izvršni svet 
zato, da se temeljni organizaciji združenega dela, ki je po zaključnem računu 
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izkazala nekrito izgubo, na njeno zahtevo in v skladu z 2. odstavkom 16. čle- 
na zakona o pogojih in postopku za sanacijo določi rok, do katerega sme iz- 
plačevati akontacije osebnih dohodkov nad zneski z zakonom zajamčenih oseb- 
nih dohodkov. Besedo ima tovarišica Milica Ozbič! 

Milica Ozbič: Tovarišice in tovariši delegati! Potem ko je bilo oce- 
nam poslovnih rezultatov za leto 1977 na osnovi podatkov iz devetmesečnih 
obračunov posvečene veliko pozornosti, je bilo med drugim ugotovljeno, da 
so pričakovanja organizacij združenega dela glede doseganja dohodka v letu 
1977 dokaj različna. V Jugoslaviji so razpoložljivi podatki in ocene pokazale, 
da je upravičena bojazen, da bo število organizacij združenega dela, ki v za- 
ključnih računih izkazujejo izgubo, sicer manjše kot lansko leto, obseg 
izgub pa bo po pričakovanjih večine republik in pokrajin celo večji kot lan- 
sko leto. Zato so se sorazmerno zgodaj začele obsežne priprave na ukrepe, ka- 
terih cilj je po eni strani saniranje izgub, po drugi strani pa odprava vzrokov 
nastajanja izgub. Seveda se je po sprejetju dokaj strogih določil v zakonu o 
sanaciji pojavilo tudi vprašanje, ali je v taki situaciji mogoče relativno veliko 
število delavcev, zaposlenih v organizacijah združenega dela, ki bodo po za- 
ključnih računih za leto 1977 izkazovale nekrito izgubo, podrediti konsekven- 
cam tega zakona, ob ugotovljenih zmanjšanih možnostih avtomatičnega po- 
krivanja tako izkazanih izgub in ob dokaj kratkih rokih, v katerih zakon terja 
pokritje izgub, sicer pa zahteva drastične ukrepe glede zničevanja osebnih 
dohodkov. 

Analiza situacije in razprave ob teh analizah so pokazale, da so v repu- 
blikah in pokrajinah zelo različno urejevani problemi po posameznih dejav- 
nostih in s tem dani tudi različni pogoji v posameznih dejavnostih zaposlenim 
glede možnosti pridobivanja dohodka in osebnih dohodkov. Zato so se delegati 
v Zvezni skupščini odločili in sprejeli pobudo, da se da v letošnjem letu izje- 
moma možnost posameznim družbenopolitičnim skupnostim, da same ugo- 
tovijo, v katerih dejavnostih ali organizacijah združenega dela pogoji prido- 
bivanja dohodka niso taki, da bi, ob sicer dobrem gospodarjenju, omogočali 
organizacijam združenega dela poslovanje brez izgub. 

Izvršni svet Skupščine lahko, če ga Skupščina z odlokom za to pooblasti, 
izjemoma do 30. junija tega leta odbori izplačilo višjih od z zakonom zajam- 
čenih osebnih dohodkov tistim organizacjiam združenega dela, za katere obsta- 
jajo objektivni razlogi, ki terjajo, da se v zaključnih računih za leto 1977 izka- 
zana nekrita izguba takoj ne uporabi kot razlog za drastično znižanje oseb- 
nih dohodkov. 

Predlog tega odloka vam je predložen po hitrem postopku. Sprejetje odlo- 
ka bo omogočilo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da na podlagi zah- 
tevkov prizadetih organizacij združenega dela v Socialistični republiki Slove- 
niji oceni, v katerih primerih bodo že v marcu izplačila osebnih dohodkov 
zmanjšana v skladu z zakonom o sanaciji, oziroma v svoji odločitvi omogoči, 
da prizadeti delavci nekritih izgub ne bodo čutili takoj. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pričakuje vaše pooblastilo, da bi k 
potrebnim pripravam lahko pristopil nemudoma in s tem odklonil težave, ki 
bi sicer z izplačili osebnih dohodkov nastale že v marcu. 

Predsednik Štefan Nemec: Pričenjam razpravo glede postopka. Kdo 
želi razpravljati? (Nihče se ne javi.) 
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Prehajamo na glasovanje. Kdor je za to, da obravnavamo odlok po hitrem 
postopku, naj prosim glasuje! (81 delegatov glasuje za.) Je kdo proti. (1 dele- 
gat) Se je kdo vzdržal glasovanja? (5 delegatov). 

Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet predlog, da obravnavamo odlok 

P° Predlog^dlok^ sta obravnavala: Odbor za finance na današnji seji pred 
zborom in pa Zakonodajno-pravna komisija. Poročili smo preje i. 

Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče, zaključujem razpravo. Naj- 
prej bomo glasovali o amandmajih. Amandma je dal Odbor za finance, in sicer 
k 1. točki. Ali se Izvršni svet strinja z amandmajem Odbora za finance. Izvrs- 
ni svet se strinja. Zakonodajno-pravna komisija se tudi strinja. . 

Kdor je za amandma Odbora za finance k 1. točki naj prosim glasuje! 
(85 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdrzal? (5 dele- 

•gat°Sedaj dajem na glasovanje predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, da na zahteve temeljnih organizacij združenega d 
fnekrito izgubo odloča o roku za izplačevanje z zakonom zajamčenih osebnih 
dohodkov v celoti. Kdor je za, naj prosim glasuje! (84 delegatov glasuje ). 
Te kdo uroti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata). 

Ugotavljam da je z večino glasov sprejet predlog odloka o pooblastitvi 
Izvršnega sveta SkupšHne SR Slovenije da na zahteve temeljnih orgamzac« 
združenega dela z nekrito izgubo odloča o roku za izplačevanje z za ono 
zajamenčenih osebnih dohodkov. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 20. točko dnev- 
nega reda, to je na osnutek zakona o Jugoslovanski ba"kiza m^ skur> 
no ekonomsko sodelovanje in skupnih finančih organizacijah, ki ga je Skup- 
ščini predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin. Izvrsni svet je za svo- 
ippa oredstavnika k tej točki določil tovarišico Milico Ozbic. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance, ki je dal poročilo m 
dodatno poročilo ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo. Preje i 
smo tu^li porofdlo Izvršnega sveta s pripombami ktemu ^konu.Fncg«* 
razoravo Zeli kdo razpravljati? Danes je razpravljal o tej zadevi tudi Ucioor 
za finance in dal dodatno poročilo. Zeli kdo razpravljati? Ne zeli nihče raz- 
pravljati? (Ne.) Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in pre 
gam na^iednj^skle^^^ skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 

zakona o Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje m skup- 

"ih f K »nutkf ŠTdaje zbor pripombe, navedene v poročilu in dodat- 
nem poročilu Odbora za finance in pripombe Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije ki naj jih delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik m 
pokrajin Skupščine SFRJ poskuša uveljaviti v postopku usklajevanja v o vini 
delovnih teles Zbora republik in pokrajin Skupščine SF . 

3 Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republ 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da soglasje k predlogu tega zakona. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? Ni . (Ne.) 
Potem dajem ta sklep na glasovanje. Kdor je za naj prosim g J • 

delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdrzal. (Nihče.) 
Ugotavljam, da je z večino glasov predlagani sklep sprejet. 
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Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 21. točko dnev- 
nega reda, to je na dogovor o kreditiranju plasmaja opreme in ladij v 
Jugoslaviji v dobi od leta 1977 do leta 1980, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ, 

Izvršni svet je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil 
tovarišico Milico Ozbič. 

Dogovor sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komi- 
sija. Poročili smo prejeli. Prejeli smo tudi stališča Izvršnega sveta. Pričenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima delegat Miroslav Brečko! 

Mir osi a v Brečko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati. S sprejetjem družbenega dogovora rešujemo problematiko, ki je pri- 
sotna ze vsaj 10 let. Do sedaj ni bilo rešitve, ki bi zadovoljila proizvajalce in 
tudi ne kupce in investitorje. 

Problem je specifičen, ker gre za velike vsote denarja, ker morajo izvajal- 
ci zaradi dolgoročnosti proizvodnje za več let vnaprej vedeti za merila in po- 
litiko takega kreditiranja in ker se prepletajo tako interesi proizvajalcev, inve- 
stitorjev kot posameznih republik in pokrajin. 

Gledano s splošnega družbenega stališča še ni rešeno vprašanje financi- 
lanja razširjene reprodukcije prioritetnih dejavnosti s tem pa je tudi nerešen 
sistem kreditiranja plasmaja domače opreme. To je pripeljalo do zmanjšanja 
uporabe zgrajenih kapacitet, predvsem pa stagniranja razvoja strojegradnje 
ter povzročilo večji uvoz opreme iz leta v leto. Nerazumljivo nam je da tega 
vprašanja ne moremo m ne znamo tako dolgo rešiti. Začasni ukrepi in odloki 
ne rešujejo problema prodaje opreme na domačem trgu celovito. Ravno tako 
V

+°^Vlr
u

U selektivne kreditne politike banke ni takih sredstev in takih možno- sti, ki bi jih potrebovali proizvajalci opreme, kot tudi investitorji. 
Kot ze rečeno, potrebna so nam vnaprej zagotovljena sredstva, da se vemo 

obnašati, kajti proizvodni ciklus teh objektov je vsaj od 2 5 let. 
Ko se banke odločajo o kreditiranju, se lahkega srca odločajo za odobra- 

vanje različnih potrošniških kreditov, kajti potrošniški krediti se hitro obra- 
bo m prinašajo visoke obresti. Pri dolgoročnih naložbah pa je to drugače. 

aksen odnos bank pa je razumljiv, saj imajo poslovne banke v glavnem krat- 
koročni kreditni potencial. 

Nai številnih sejah Komisije za ekonomsko politiko Zveznega izvršnega 
sveta, Kreditno-monetarno komisije, Zvezne gospodarske zbornice in v organih 
republike je bil govor o tej problematiki. Problemi s tega področja so naslednji- 

"oslovne banke se v samoupravnem sporazumu o izvajanju selektivne kre- 
l ne politike nečejo zavezati, koliko bodo namenile sredstev za kreditiranje 

prodaje opreme na kredit v naslednjem letu, kaj šele v srednjeročnem plan- 
skem obdobju 1976—1980. 

i _P™-ialci °Preme so v negotovem položaju, ali bodo dobili v naslednjih letih sredstva za kreditiranje ali ne. Sklepanje pogodb za investicijsko opre- 
mo traja od 3 do 10 let. Posamezni sedeži poslovnih bank nimajo dovolj last- 
nega kreditnega potenciala za kreditiranje, zato pa zahtevajo lastno udeležbo 
proizvajalcev, ki pa teh sredstev nimajo. 

Na osnovi takšnega stanja proizvajalci in tudi kupci investicijske opreme 
ne morejo sklepati pogodb na kredit. Zato je nujno potrebno sprožiti takojšnje 
reševanje tega problema, za kar bo od komisije poslan poseben dopis in spro- 
žena posebna problemska seja Predsedstva Zvezne gospodarske zbornice. 
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Zaradi takšnega stanja v proizvodnji opreme in v strojegradnji je prišlo 
v letih 1972 1976 v posameznih republikah do poskusa organiziranja kredit- 
nih fondov za plasiranje opreme na domačem trgu. V drugih republikah so 
take fonde ustanovili in več ali manj uspešno poslujejo, pri nas pa takega fon- 
da nismo ustanovili. V letu 1975 je bil sicer sklenjen družbeni dogovor, ki so 
ga podpisale zainteresirane organizacije združenega dela in poslovne banke, 
vendar se v naslednjih letih dogovor ni kontinuirano izpolnjeval. Po 5 letih 
reševanja teh problemov smo v poslovnem odboru združenega dela strojegrad- 
nje ocenili, da so rešitve ostale več ali manj le na papirju in v resoluciji. Tako 
smo npr v resoluciji o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter 
neposrednih nalogah v letu 1976 zapisali: V strojegradnji je treba omogočiti 
takšne pogoje prodaje proizvodov, kakor jih nudijo tudi proizvajalci.^ Zato je 
treba pripraviti ustrezne ukrepe za kreditiranje domače opreme, pri čemer se 
morajo vključiti Združeno podjetje strojegradnje, banke in Gospodarska zbor- 
nica ob sodelovanju Republiškega sekretariata za industrijo in Republiškega 
sekretariata za finance. Tudi v resoluciji za leto 1977 smo imeli ta odstavek 
ponovno zapisan, vendar dalj kot do osnutka družbenega dogovora nismo pri- 
šli in tako je stvar ostala zamrznjena. 

V Sestavljeni organizaciji strojegradnje se zavedamo, da nekih posebnih 
sredstev ni na razpolago nikjer, niti ne pričakujemo, da bi imel nek priorite- 
ten položaj v združenem delu, vendar pa menimo, da bi morali zaradi specifič- 
nosti strojegradnje in zaradi nacionalnega gospodarstva ter razvoja celotnega 
gospodarstva to rešiti z družbenimi dogovori in se dogovorov nato tudi držati. 
Sedanji družbeni dogovor o kreditiranju plasmaja opreme in ladij v 8. členu 
zavezuje republike in avtonomni pokrajini, da bodo določile način usmerjanja 
dopolnilnih sredstev in odredile finančne organizacije, pri katerih bodo plasi- 
rali dopolnilna sredstva za kreditiran plasma opreme in ladij v Jugoslaviji. 

Zato predlagamo isto, kot je predlagano v poročilu Odbora za finance 
Zbora združenega dela, da naj se namreč do polletja 1978 pristopi k izdelavi 
samoupravnega sporazuma o načinih usmerjevanja dopolnilnih sredstev za 
kreditiranje plasmaja opreme in da naj se dokončno uresničijo naloge zapisane 
v resoluciji za leto 1976—1977. Nemalokrat je bilo slišati s strani Izvršnega sve- 
ta, da lahko plasiramo opremo, ki jo zgradi naša strojegradnja, in to tudi kre- 
ditiramo, glede na to, da imamo majhno strojno kapaciteto. 

Naj navedem samo nekaj številk, ki kažejo skupno potrebo po kreditiranju 

°PreSamo za Litostroj smo v letu 1977 posredovali prek Poslovne banke, Na- 
rodne banke in Sekretariata za finance potrebe v višini 56 starih milijard za 
kreditiranje opreme. Ta sredstva bi se porabila v 5 letih. _ 

Tudi za letošnje leto smo posredovali potrebna sredstva, tokrat v višini 
milijard starih dinarjev, vendar zaenkrat še nismo dobili nobenega odgovora. 
V okviru Združenega podjetja strojegradnja pa znašajo potrebe letno okrog 
sto milijard starih dinarjev. 

Zaradi takšnega stanja ponovno prosimo, da Izvršni svet, Sekretariat za 
finance in Sekretariat za industrijo resnično pristopijo k izdelavi družbenega 
dogovora, kot nas zavezujeta 8. in 10. člen, in da jeseni pred to skupščino po- 
ročajo, kako je opravljena ta naloga. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima 
tovarišica Milica Ozbič! 
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Milica Ozbič: Tovarišice in tovariši delegati! Predloženi medrepu- 
bliški dogovor o kreditiranju plasmaja opreme in ladij v Jugoslaviji v obdobju 
od leta 1977 do leta 1980 je dogovor republik o načinu razreševanja problema 
zagotavljanja sredstev za kreditiranje opreme in ladij za prodajo na domačem 
trgu. Ko pravim, da je to dogovor o načinu razreševanja preskrbe s sredstvi za 
te namene, pomeni, da že sam dogovor odpira problem v vseh dimenzijah, ki 
jih ta problem praktično tudi zasluži. Večina pripomb, ki jih je tovariš delegat 
iz Litostroja pravkar povedal, res drži. Predvsem drži to, da smo v Sloveniji 
na področju zagotavljanja sredstev za kreditiranje prodaje opreme in ladij na 
kredit, predvsem opreme, ker ladjedelnic nimamo, prišli v fazo, ko se je 
potrebno odločiti o tem, kako bomo v bodoče urejevali ta problem. Seveda 
pa to tudi pomeni, da s6 problem odpira pred združenim delom v vsej svoji 
dimenziji. 

Tako kot je v 8. členu tega dogovora poudarjeno, so odnosi med republiko 
kot podpisnikom tega medrepubliškega dogovora in finančnimi rganizacijami 
v republiki stvar samoupravnega sporazuma. To tudi pomeni, da so s tem pou- 
darjeni vsi najbolj raznoliki problemi in vse najrazličnejše ureditve na tem 
področju v državi. Moram pritrditi razpravi tovariša delegata, ki je govoril o 
tem, da so v nekaterih republikah in pokrajinah ti odnosi urejevani na druga- 
čen način kot v Sloveniji, in sicer, da je že v preteklih letih prišlo do formi- 
ranja skladov, iz katerih so se dodajala proizvajalcem opreme sredstva, s ka- 
terimi so ti kreditirah na srednji ali dolgi rok svoje kupce v državi. Pri nas 
v Sloveniji je bilo glede na to, da je delež tovrstne industrije sorazmerno 
majhen, ugotovljeno, da formiranje takega sklada ni potrebno, ker je mogoče 
problem urejevati s sredstvi bank, ki so bila vse doslej zadovoljivo visoka. 

Ko smo bili ob koncu preteklega leta in v začetku letošnjega leta priče 
transformaciji bančnega sistema, smo ugotovili, da imamo danes v Sloveniji 
15 temeljnih bank, združenih v Ljubljansko banko, poleg tega pa še dve te- 
meljni banki, ki sta združeni v združene banke s sedežem izven republike, in 
da imajo te banke sredstva tudi za te namene. Seveda pa moramo hkrati ugo- 
toviti, da je vsako združevanje teh sredstev soočanje z veliko težjimi problemi 
kot doslej, zlasti ker gre za tako veliko število temeljnih bank. Zaradi tega se 
mi zdi, da je pripomba tovariša delegata, ki izhaja iz organizacije, ki je življe- 
njsko zainteresirana za zagotavljanje pogojev za kreditiranje kupcev na mestu. 
Mi seveda lahko sprejmemo predlog, da naj se do sredine tega leta pristopi 
k pripravam, razgovorom in razpravam o samoupravnem sporazumu, ki naj bi 
zagotavljal tudi v naši republiki potreben obseg sredstev proizvajalcem opre- 
me za kreditiranje njihovih kupcev, ne moremo pa sprejeti nobene obveznosti, 
s katero bi se zavezali, da bo tak dogovor ah sporazum do 30. 6. tudi dosežen. 
Gre za združevanje sredstev, ki so last združenega dela in se nahajajo v teme- 
ljnih bankah. 

Ob tem bi dodala še to, da sredstev, ki bi se dala s sklepi ali usmeritvami 
upravnih organov usmerjati za ta ali katerikoli namen, nimamo več. Vi veste, 
da je bilo v zadnjih letih posvečenih veliko naporov temu, da bi se vsa ano- 
nimna sredstva počasi in postopoma prenesla na porabnike, ki dobijo razpo- 
lagalno pravico nad njimi. Zadnja taka neopredeljena sredstva so bila še sred- 
stva Poštne hranilnice. Drugih sredstev, ki bi jih lahko Izvršni svet SR Slo- 
venije še usmerjal, ni več. Opozarjam, da je mogoče izvajati 8. člen dogovora 
in ščititi interese proizvajalcev opreme glede zagotavljanja sredstev le na na- 
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čin, ki pomeni združevanje sredstev organizacij združenega dela, združevanje 
v temeljnih bankah po dogovorih in sporazumih, ki bodo doseženi med temelj- 
nimi bankami oziroma njihovimi članicami. 

Odgovorila pa bi, če dovolite, hkrati tudi na pripombe Odbora za finance. 
Pripomba, ki jo je Odbor za finance dal glede obveznosti, ki jo republike in po- 
krajini prevzemajo za zagotavljanje sredstev iz primarne emisije za namene 
kreditiranja prodaje opreme in ladij v državi na kredit, torej obveznosti, ki 
jo prevzemajo s tem dogovorom, se nanašajo na odlok, ki ga sprejema Zvezni 
izvršni svet v skladu z zakonom o osnovah monetarnega sistema. Zvezni iz- 
vršni svet, v soglasju z republikami in pokrajinama, sprejme vsako leto ob 
našem soglasju višino primarne emisije in zagotavlja ustrezen, vsako leto dru- 
gačen delež za reeskont, torej za financiranje tudi teh namenov, to je plasmaja 
opreme in ladij v državi na kredit. 

Kar zadeva sredstva bank, s katerimi v okviru svojega kreditnega poten- 
ciala razpolagajo banke same, naj pojasnim še tole: Po odlokih Narodne ban- 
ke Jugoslavije in po predpisih, ki veljajo na podlagi sistemskih zakonov, se 
za kompleten kreditni potencial bank, po določeni formuli, opredeljuje, koliko 
od tega kompletnega potenciala lahko posamična banka uporabi za kratko- 
ročno kreditiranje, predvsem za obratne namene, in koliko mora zagotavljati 
za dolgoročne kredite. Te formule se morajo banke po svoji uradni dolžnosti 
držati, kar pa seveda pomeni omejitev glede tega, kako bi se posamična ban- 
ka in njeni samoupravni organi radi odločili v danem trenutku glede obsega 
kratkoročnih kot tudi glede obsega dolgoročnih kreditov. Njim in samo njim je 
prepuščeno koliko od letnega potenciala lahko glede kratko ali dolgoročnosti 
namenjajo. To so stvari, ki izhajajo iz sistemskih zakonov, poznajo jih vse 
države in se jih je treba zaradi stabilnosti monetarnega sistema seveda držati. 
Res pa je, da pri preskrbo van ju dolgoročnih sredstev za kreditiranje kupcev, 
ki kupujejo pri naših organizacijah združenega dela opremo, v tej formuli, ki 
jo Narodna banka Jugoslavije predpisuje bankam, ne najdemo odgovora na 
vprašanja, ki se nam zastavljajo. Ob upoštevanju zveznih, skupaj z nami do- 
govorjenih in sprejetih predpisov s področja monetarnega sistema velja, da je 
potrebno za zagotavljanje interesov proizvajalcev opreme žrtvovati in zdru- 
ževati sredstva organizacij združenega dela, združena v temeljnih bankah. 
Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
Prosim, tovariš Šanca! 

Vlado Sanca: Odbor za finance h dogovoru o kreditiranju plasma- 
ja opreme in ladij nima pripomb, ker je prejel ustrezno razlago. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Lahko zaključim razpravo? (Da.) 

Ce ni več razprave, predlagam naslednji sklep: 
1. Potrdi se dogovor o kreditiranju plasmaja opreme in ladij v obdobju 

1977—1978, ki ga je podpisal Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije in z njim prevzel za republiko Slovenijo obveznosti po tem do- 
govoru. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da soglasje k dogovoru, ki 
4 
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ga je podpisal Zvezni Izvršni svet in z njim prevzel obveznosti za federacijo, 
oziroma da z drugimi delegacijami v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ določi smernice Zveznem Izvršnem svetu za reševanje morebitnih spor- 
nih vprašanj. 

Ima kdo kakšno pripombo? (Ni pripomb.) Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(90 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal glaso- 
vanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Sedaj bomo nadaljevali z 22. točko dnevnega reda, to jez volitva- 
mi in imenovanji, ki smo jih že pričeli obravnavati. 

Pred nami je predlog odloka o izvolitvi sodnika Okrožnega sodišča v Celju, 
ki ga je predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve Skupščine SR Slovenije. Izvršni svet je dal k temu predlogu 
pozitivno mnenje. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? Lahko 
zaključim razpravo? (Da.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje pred- 
log odloka o izvolitvi sodnika Okrožnega sodišča v Celju. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim glasuje! (91 delegatov je za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 
Nadalje imamo predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v 

Celju, ki ga je prav tako predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. 

Tudi k temu predlogu odloka je dal Izvršni svet pozitivno mnenje. Zeli 
kdo razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi 
sodnikov Okrožnega sodišča v Celju. Kdor je za, naj prosim glasuje! (89 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrož- 
nega sodišča v Celju. 

Na vrsti je sedaj predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča 
v Ljubljani, ki ga je prav tako predložila Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Tudi k temu odloku je dal Izvršni svet pozitivno mnenje. Zeli kdo razprav- 
ljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka 
o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani. Kdor je za, naj prosim gla- 
suje! (88 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 
delegat). 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet v našem zboru z večino 
glasov. 

Slednjič imamo še predlog odloka o soglasju k imenovanju člana Upravne- 
ga odbora Sklada Borisa Kidriča, ki ga je prav tako predložila Komisija za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? (Ne.) Za- 
ključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog o soglasju k imenovanju 
člana Upravnega odbora sklada Borisa Kidriča. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(88 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani predlog odloka soglasno sprejet. 
S tem smo zaključili tudi to točko dnevnega reda. 
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Prehajamo na 23. točko dnevnega reda, to je na vprašanja in 
odgovore delegatov. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov z gospodarskega področja, 13. 
okoliš — Maribor je pripravil odgovor tovariš Štefan Korošec. V soglasju z de- 
legati je dal pismeni odgovor, ki ga boste vsi prejeli. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje, 10. 
okoliš. — Radovljica pa bo odgovoril dr. Miro Saje, republiški podsekretar v 
Republiškem sekretariatu za urbanizem! 

Dr. Miro Saje: Tovarišice in tovariši! Skupina delegatov za Zbor 
občin in skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 
iz Radovoljice sta predložili 23. 1. 1978 Skupščini SR Slovenije tole delegatsko 
vprašanje: 

Komisija za varstvo okolja Izvršnega sveta Skupščine občine Radovljica 
je predložila obema skupinama delegatov vlogo z navedbo problematike o 
Triglavskem nacionalnem parku, s prošnjo, naj skupini delegatov predložita 
to zadevo Skupščini SR Slovenije kot delegatsko vprašanje. Komisija navaja, 
da je že tretje leto v programu dela Republiške skupščine zajet zakon o Tri- 
glavskem narodnem parku, toda do realizacije tega iz nepojasnjenih vzrokov 
še ni prišlo. Posledice zavlačevanja so očitne. Prizadete občine se nadejajo, da 
bo več perečih vprašanj pri regionalnem in prostorskem planiranju, organiza- 
ciji itd. rešil omenjeni zakon. Nesporno je, da je po 6. členu zakona o varstvu 
narave dolžan pripraviti predlog o zavarovanju narodnega parka Republiški 
sekretariat za urbanizem in varstvo okolja. 

Akcija za pripravo potrebnih študij in konkretnih predlogov se je začela 
že v letu 1970. Republiški zavod za regionalno planiranje je skupaj z Zavodom 
za spomeniško varstvo SR Slovenije in drugimi institucijami izdelal valorizacijo 
na terenu z raznih vidikov. Bilo je več koordinacijskih sestankov z gozdar- 
stvom, kmetijstvom in prizadetimi občinami; doseženo je bilo soglasje o zuna- 
nji meji funkcioniranja in režimskih stopnjah, tako da bi bil predlog za vse 
posestnike in vse upravljalce sprejemljiv. 

Ta predlog o Triglavskem narodnem parku so v letu 1972 obravnavale teri- 
torialno prizadete občine Radovljica, Jesenice in Tolmin in ga tudi podprle. 
Predlagamo, da delegaciji preldožita delegatsko vprašanje, in sicer, zakaj ni 
prišel osnutek zakona pred odbore in Skupščino, kot je bilo na programu, 
in da zahtevata, da se sprejme sklep, do kdaj mora biti zakon predložen 
Skupščini. 

Skupini delegatov sta vlogo obravnavali na skupni seji 20. januarja 1978 
in sprejeli sklep, da se vloga Komisije Izvršnega sveta občine Radovljica za 
varstvo okolja v celoti sprejme. Zato predlagata Skupščini, da sporoči vzroke, 
zakaj še ni prišlo do sprejetja zakona in da sporoči, kdaj bo zadeva predložena 
na seji in kdaj bo zakon sprejet.« 

Odgovor Izvršnega sveta: Priprave za novi zakon o Triglavskem narodnem 
parku potekajo že dalj časa. Opravljena so bila določena dela v zvezi z valori- 
zacijo prostora in določitvijo zunanjih mej posameznih con ter s tem v zvezi šte- 
vilne konzultacije. Kljub temu pa niso še rešena sistemska vprašanja upravljanja 
bodočega parka in njegova financiranja. Prav ta vprašanja pa so po našem 
mnenju bistvena, ne le za pasivno varstvo tega območja, temveč tudi za njego- 
vo obogatitev v smislu izkušenj sodobnih nacionalnih parkov in za trajno fi- 
nanciranje njegovega urejanja in vzdrževanja. V času priprave tega zakona 
4* 
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je bil uveljavljen novi sistem družbenega planiranja, ki vsebuje tudi kompo- 
nento prostorskega planiranja. Nastala je dilema, ali naj se Triglavski park 
uredi z družbenim dogovorom ali z zakonom. Šele ob razpravi v Skupščini SR 
Slovenije o nekaterih perečih vprašanjih izvajanja prostorske urbanistične in 
zemljiške politike se je izoblikovalo stališče, da se za to edinstveno slovensko 
območje pripravi poseben zakon. Med republiškimi upravnimi organi, ki so 
zadolženi za prostorsko in urbanistično planiranje, za varstvo naravnih zna- 
menitosti in varstvo okolja po zakonu o republiških upravih organih iz leta 
1974, je bilo doseženo soglasje, da bo nosilec priprav za zakon o Triglavskem 
narodnem parku Republiški sekretariat za urbanizem. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije je določil rok za predložitev predloga za izdajo tega zakona do 15. 
marca 1978. 

Predsednik Štefan Nemec: Je delegat zadovoljen z odgovorom? (Da.) 
Želi še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) Potem smo tudi to točko dnev- 
nega reda izčrpali. 

Tovariši in tovarišice! V razpravi je dal predsednik Izvršnega sveta pobu- 
do, da bi se oblikovala skupina delegatov, ki bi si ogledala stanje v Izvršnem 
svetu. Mislim, da bi bilo prav, da bi to iniciativo prevzeli, in če ste za to, bi 
tukaj v Skupščini imenovali to skupino ter vas na naslednji seji o tem obvestili 
Se strinjate s tem predlogom? (Da.) 

Potem smo izčrpali dnevni red. Vsem, ki ste vztrajali do konca, se za vašo 
pozornost zahvaljujem! Naslednja seja bo 15. marca. 

(Seja je bila končana ob 15.40.) 
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(15. marca 1978) 

Predsedoval: S tef an Nemec, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši! Pričenjam 60. sejo 
Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 365. člena ustave SR Slo- 
venije in prvega odstavka 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

V smislu določil 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 izvolimo naslednje 
delegate: za predsednika Gizelo Rihtar in za člana Jožeta Savija in Marjana 
Uršiča. Ali so predlagani delegati navzoči? (Da.) 

Dajem predlog v razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Kdor je za predlog, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko!) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 60. sejo zbora izvoljeni: za predsednika Gizela Rihtar, za člana 
pa Jože Savel j in Marjan Uršič. 

Prosim predsednika in člana Komisije, da pregledajo pooblastila delegatov 
oziroma poročilo, ki ga je pripravila strokovna služba, ter nato poročajo zboru. 

Na današnjo sejo zbora so bili povabljeni predstavniki: Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, Republiške konference SZDL Slovenije, Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije, Centralnega komiteja Zveze komunistov 
Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Skupnosti socialnega varstva Slo- 
venije, Ustavnega sodišča SR Slovenije, Narodne banke Slovenije, Samouprav- 
ne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino, Samoupravne interesne 
skupnosti za nafto in plin, Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodar- 
stva Slovenije, Poslovnega združenja energetike SR Slovenije, Združenja po- 
slovnih bank in hranilnic SR Slovenije, Zveze civilnih invalidov vojne Slove- 
nije, Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, Komisije za mednarodne 
odnose Skupščine SR Slovenije in Komisije Skupščine SR Slovenije za sprem- 
ljanje izvajanja zakona o združenem delu. 
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Na sejo zbora so bili povabljeni tudi predsedniki odborov Zbora združe- 
nega dela, člani delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ in delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ. Vse lepo pozdravljam in vabim k sodelovanju. 

Delegate prosim, da bi vsi tisti, ki nameravate postaviti delegatsko vpra- 
šanje, če je le mogoče, že v pismeni obliki posredovali vprašanje meni ali tova- 
rišu sekretarju že na začetku seje. Tako bi jih lahko takoj posredovali Izvrš- 
nemu svetu oziroma drugim organom, ki bi odgovorili, če bo le mogoče, že na 
današnji seji. 

Ker imajo delegati v smislu 212. člena ustave SR Slovenije in 12. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije pravico govoriti v jeziku svojega naroda, 
vprašujem delegate, ah želi kdo razpravljati v itahjanskem ali madžarskem 
jeziku! (Nihče.) 

Obveščam delegate, da bomo po opravljeni verifikaciji pooblastil in 
odobritvi zapisnika na skupni seji z Zborom občin in Družbenopolitičnim 
zborom poslušali ekspozeje k 3., 5., 7. in 8. točki dnevnega reda. 

Del skupne seje bo zaprtega značaja, o čemer boste obveščeni na skupnem 
zasedanju. 

Po končanem skupnem zasedanju bomo nadaljevali z delom zbora. Na 
seji bodo navzoči tudi člani Repubhškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, 
in sicer pri 3. in 4. točki dnevnega reda. 

Prosim predsednico Komisije tovarišico Rihtarjevo, da poda poročilo Ko- 
misije za verifikacijo poročil in imunitetna vprašanja! 

Gizela Rihtar: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imuni- 
tetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 60. sejo, dne 
15. 3. 1978. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 144 delegatov, in sicer z gospodarskega področja 87 de- 
legatov, s prosvetno-kulturnega področja 18 delegatov, s socialno-zdravstve- 
nega področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 17 delegatov, iz obrtne in 
podobnih dejavnosti 4 delegati, iz delovnih skupnosti državnih organov, druž- 
benopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov 
in iz delegacije aktivnih vojaških oseb in civilnh oseb v službi v oboroženih 
silah SFRJ 1 delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma okolišev: 
z gospodarskega področja za 15, okoliš in 17. okoliš po 1 delegat, s socialno-zdrav- 
stvenega področja za 6. okoliš 1 delegat, iz kmetijske dejavnosti 1 delegat, iz 
obrtne in podobne dejavnosti 1 delegat. Skupno ni prisotnih 6 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 Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati o poro- 
čilu Komisije? (Nihče.) Dajem poročilo na glasovanje. O poročilu bomo glaso- 
vali javno in v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo, 
naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificirali pooblastila delegatov 
za 60. sejo Zbora združenega dela. 

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

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na določitev dnevnega 
reda. 

Z dopisom z dne 7. 3. 1978 sem razširil dnevni red današnje seje s predlo- 
gom zakona o uporabi presežka vplačanega prispevka in anuitet iz posojila 
za odpravo posledic potresa v Bosanski Krajini in s predlogom odloka o prev- 
zemu obveznosti SR Slovenije za eksponate iz tujine, ki so potrebni za razstavo 
slovenskega slikarja Franca Kavčiča. 

Z istim dopisom sem na predlog Odbora za stanovanj sko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije umaknil 
z dnevnega reda današnje seje poročilo o stanju in uveljavljanju samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v vodnem gospodarstvu. 

Zato ker je potrebno nekatera vprašanja uskladiti oziroma razčistiti, odla- 
gam z današnje seje zbora razpravo in sklepanje o predlogu zakona o založ- 
ništvu. 

Glede na navedeno predlagam, da v smislu 24. člena poslovnika Zbora 
združenega dela sprejmemo naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 60. seje Zbora združenega dela; 
2. odobritev zapisnika 59. seje Zbora združenega dela; 
3. informacija o uresničevanju zakona o združenem delu v SR Sloveniji 

s predlogom stališč, priporočil in sklepov o uresničevanju zakona o združenem 
delu v SR Sloveniji; 

4. predlog stališč in priporočil o samoupravnem sporazumevanju o zdru- 
ževanju dela delavcev v temeljni organizaciji; 

5. ocena stanja obmejnega gospodarskega sodelovanja ter naloge za ures- 
ničitev sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o obmejnem gospodarskem 
sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi državami; 

6. predlog zakona o uporabi presežka vplačanega prispevka in anuitet iz 
posojila za odpravo posledic potresa v Bosanski Krajini, 

7. energetska in elektroenergetska bilanca SR Slovenije za leto 1978 in 
informacija o poteku priprav in gradnje energetskih objektov v letu 1977; 

8. predlog za izdajo zakona o usmerjenem izobraževanju s tezami za 
osnutek zakona; 

9. predlog zakona o civilnih invalidih vojne; 
10. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem 

planiranju; 
11. predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o podaljšanju rokov za 

določitev stopenj in osnov davkov za leto 1978, z osnutkom zakona, 
12. obvestilo Ustavnega sodišča Socialistične republike Slovenije po 410. 

členu ustave SR Slovenije o vprašanju zamudnih (kazenskih) obresti od nepra- 
vočasno plačanih prispevkov in davkov; 

13. osnutek zakona o seizmološki službi; 
14. predlog odloka o prevzemu obveznosti SR Slovenije za eksponate iz 

tujine, ki so potrebni za razstavo slovenskega slikarja Franca Kavčiča, 
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15. osnutek zakona o jamstvu Narodne banke Jugoslavije za hranilne vlo- 
ge pri bankah in hranilnicah; 

16. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije in vlado Arabske republike Egipt o varstvu inve- 
sticij ; 

17. predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o cestnem predoru skozi Kara- 
vanke ; 

18. osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika Zbora republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ; 

19. predlog zakona o ratifikaciji protokola o spremembah in dopolnitvah 
enotne konvencije o mamilih iz leta 196,1; 

20. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o minimalnih pogojih za izda- 
jo in za veljavnost vozniških dovoljenj; 

21. volitve in imenovanja; 
22. vprašanja delegatov. 
Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu dnevnemu redu? (Nihče.) Po- 

tem dajem predlagani dnevni red na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasu- 
je! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani dnevni red. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapi- 
snika 59. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnik smo prejeli. Vprašujem, ali ima kdo kakšno pripombo ali pred- 
log za dopolnitev! Ker ni pripomb, ugotavljam, da je zapisnik 59. seje Zbora 
združenega dela odobren. 

S tem prekinjam sejo Zbora združenega dela in prosim delegate, da po- 
čakajo, da se zberejo še delegati iz ostalih dveh zborov za skupno zasedanje. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 12.30.) 

Predsednik Štefan Nemec: Pričenjam skupno sejo Zbora združene- 
ga dela in Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

Prehajam na obravnavo 3. točke dnevnega reda, to je na infor- 
macijo o uresničevanju zakona o združenem delu v SR Sloveniji s predlogom 
stališč, priporočil in sklepov o ureničevanju zakona o združenem delu v SR 
Sloveniji. 

Gradivo je predložila Komisija za spremljanje izvajanja zakona o zdru- 
ženem delu. 

Za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda je Komisija določila 
Adolfa Juršeta, člana Komisije. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svo- 
jega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil Pavla Gantarja, člana Iz- 
vršnega sveta in republiškega sekretarja za delo. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 
Celotno gradivo sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in 

Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Poročili smo prejeli. Pre- 
jeli smo tudi popravke k informaciji in k predlogu stališč, priporočil in sklepov 
in informacijo Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji. 
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Danes smo prejeli na klop še prečiščeno besedilo predloga stališč, priporo- 
čil in sklepov. V prečiščenem besedilu so vključene spremembe in dopolnitve, 
ki jih je sprejela Komisija na podlagi' mnenj in stališč delovnih teles in Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Na seji zbora so navzoči delegati iz Komisije za spremljanje izvajanja za- 
kona o združenem delu, ki bodo spremljali razpravo. Po končani razpravi se 
bodo, če bo to potrebno, sestali in na podlagi razprave oblikovali eventualne 
spremembe oziroma dopolnitve in zavzeli stališča do predlaganih sprememb in 
dopolnitev. 

Pričenjam razpravo. K razpravi se javlja Ivan Godec, sekretar Republi- 
škega sveta Zveze sindikatov Slovenije! 

Ivan Godec: Tovarišice in tovariši! V zadnjem obdobju smo uspeli 
doseči večjo akcijsko usmerjenost v delu sindikalnih organizacij in organov. To 
se odraža tudi pri nalogah v zvezi z uresničevanjem zakona o združenem delu. 
Osnovne organizacije Sindikata so v zadnjem letu prešle različne faze v svoji 
aktivnosti pri uresničevanju zakona. 

Ce smo v prvem polletju lanskega leta lahko ugotavljali, da so politične 
organizacije v organizacijah združenega dela, kar velja seveda tudi za Sindi- 
kat, v položaju, da morajo zahtevati predvsem od strokovnih služb, naj začno 
s pripravljanjem prvih osnutkov samoupravnih aktov na novih osnovah, smo 
v drugem polletju 1977 imeli obilo dela s politično akcijo, v kateri so delavci 
razpravljali o urejanju družbenoekonomskih odnosov na osnovi zakona. 

Sedaj vse bolj prehajamo v položaj, da morajo sindikalne organizacije re- 
ševati novo problematiko, ki nastaja pri izvajanju sprejetih rešitev, in odnose 
tudi dograjevati. Izjemoma bo tu in tam potrebno akte tudi na novo spreme- 
niti. Da bi Republiški svet Zveze sindikatov in republiški odbori sindikatov 
čimbolj konkretno in akcijsko opravili svoje naloge, že skoraj leto dni nepo- 
sredno sodelujemo pri preobrazbi samoupravnih odnosov v nekaterih izbra- 
nih organizacijah združenega dela. 

V prvih mesecih 1978. leta smo v naši akciji osrednjo pozornost namenili 
naslednjim vprašanjem: samoupravnemu sporazumevanju za pridobivanje in 
razporejanje celotnega prihodka, samoupravnemu sporazumevanju o razpore- 
janju čistega dohodka, osnovam in merilom za delitev sredstev za osebne do- 
hodke in skupno porabo, svobodni menjavi dela med delavci delovnih skup- 
nosti skupnih služb in delavci temeljnih organizacij združenega dela in spo- 
razumom o združevanju dela delavcev v temeljnih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih. 

Mogoče je posplošiti, da že nastajajo pogoji, v katerih bodo delavci lahko, 
v skladu z možnostmi, znanjem in interesi, ustvarjalno sodelovali pri razvija- 
nju in uveljavljanju samoupravnih odnosov na podlagi uresničevanja pravic 
iz dela. Vendar odločanje o rezultatih in pogojih delavčevega dela še m zaži- 
velo v zadostni meri. Se vedno je pri iskanju poti za usklajevanje z zakonom 
preveč formalizma in navideznih rešitev, brez resničnih sprememb. 

Razmeroma malo konkretnih uspehov je bil odoseženih na področju dohod- 
kovnih odnosov. Pri ugotavljanju skupnega prihodka bi bilo potrebno opre- 
deliti strukturo in dinamiko skupnega prihodka, proizvodnjo asortimentov, vi- 
šino in strukturo stroškov amortizacije itd., kar v sporazumih v večini prime- 
rov ni opredeljeno. Dodati je treba še, da nismo dobili na vpogled nobenega 
sporazuma, ki bi urejal dohodkovne odnose med temeljnimi organizacijami 
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združenega dela izven matične delovne organizacije. Celo na področju trgovin- 
ske dejavnosti so vse izbrane organizacije združenega dela podpisnice samo- 
upravnih sporazumov o trajnem poslovnem sodelovanju in združevanju dela 
in sredstev predvsem v okvirih sestavljenih organizacij združenega dela, v 
katerih so vključene. Na primer: Kočna Kamnik v SOZD ABC Pomurka, Po- 
savje in Brežice v SOZD Emona, Nanos Postojna v SOZD Mercator itd. V 
naši akciji pa smo našli razmeroma dobro izvedene rešitve z dvema ali tremi 
organizacijami združenega dela, ki združujejo delo in sredstva ali samo v ver- 
tikalni ali v horizontalni povezavi. Primer takega povezovanja zasledimo v 
Novolesu iz Novega mesta. Sistem odnosov pri razporejanju skupnega dohodka 
in skupnega prihodka vpeljuje normative stroškov v razporejanju skupne- 
ga prihodka, dohodka in skupnega prihodka, normirane porabe živega in mi- 
nulega dela kot osnove za sorazmerno delitev dohodka. Samoupravni akti v 
Novlesu so lahko v mnogočem v pomoč tudi ostalim organizacijam združene- 
ga dela podobne narave dela. 

V nekaterih delovnih organizacijah zelo poudarjajo svoje specifične teža- 
ve, ki jih res imajo pri urejanju teh vprašanj. Kot primer navajam velike in 
podrobne delitve dela, ko prihaja v proizvodnji do najrazličnejših vzporednih 
in zaporednih povezav, z raznimi kombinacijami. S takimi problemi se sreču- 
jejo v železarni Ravne, kjer imajo na primer 40 000 posameznih izdelkov. 

Iz navedenih primerov in naših izkušenj je mogoče zaključiti, da je samo- 
upravno sporazumevanje na dohodkovnem področju še vedno v glavnem v 
fazi proučevanja in razmišljanja. 

Zakon o združenem delu predvideva, da delavci temeljnih organizacij ure- 
de s področja čistega dohodka predvsem odnose v dveh samoupravnih splošnih 
aktih, in sicer: v samoupravnem sporazumevanju o skupnih osnovah in meri- 
lih za razporejanje čistega dohodka ter v pravilniku o osnovah in merilih za 
razporejanje dohodka in čistega dohodka. 

Na podlagi poročil je mogoče ugotoviti, da so v večini obiskanih organiza- 
cij že sprejeli oziroma oblikovali omenjena akta. Pri tem je potrebno navesti, 
da so zlasti samoupravni sporazumi o skupnih osnovah vse preveč splošni, da 
se zadovoljujejo s ponavljanjem zakonskih določil, vloženega truda v konkre- 
tizacijo teh določil pa je premalo. 

Velikokrat se lahko srečamo z definicijami in kategorijami čistega dohodka 
kot nekakšnega ostanka dohodka po bivšem knjigovodskem sistemu, četudi 
je zakon o združenem delu pri opredelitvi čistega dohodka kot enakopravne 
sestavine dohodka delavcev v temeljnih organizacijah zelo jasen in nedvo- 
umen. V večini sporazumov se formulacije določil o merilih in osnovah za de- 
litev dohodka in čistega dohodka skrčijo na formulacijo, po kateri je ta delitev 
vezana na planske kazalce. Odnos do razporejanja tistih sestavin dohodka, ki 
se razporejajo pred ugotovitvijo čistega dohodka, je le redkokje opredeljen. 

Med redkimi pozitivnimi primeri s tega področja naj tudi tukaj omenim 
Novoles iz Novega mesta. Kot organizacije združenega dela, ki so na področju 
razporejanja čistega dohodka poizkušale poiskati nekatere ustrezne rešitve, 
naj omenim še: Gozdno gospodarstvo iz Postojne, KLI iz Logatca, Sava iz Kra- 
nja, Kolinska iz Ljubljane in tako dalje. 

V nekaterih organizacijah vsebinske pomanjkljivosti v samoupravnih sploš- 
nih aktih opravičujejo s pomanjkanjem strokovnega kadra, kot na primer v 
Impolu iz Slovenske Bistrice. V Tekstilani Kočevje so mnenja, da je izjemni 
dohodek v tekstilni industriji zelo težko definirati. Tudi sicer je področje iz- 
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jemnega dohodka več ali manj ostalo nerazrešeno. Opažamo sicer, da v orga- 
nizacijah združenega dela za področje razporejanja dohodka in čistega dohodka 
na sredstva za osebne dohodke in skupno porabo, za razširitev materialne os- 
nove dela ter za oblikovanje in obnavljanje rezerv sicer zelo pospešeno išče- 
jo rešitve, konkretnih rezultatov pa še ni dovolj. 

Zato bomo morali Sindikati in druge subjektivne sile pospešeno iskati re- 
šitve in urejati odprta vprašanja na tem področju. 

Tudi za osebne dohodke je mogoče reči, da se v mnogih organizacijah še 
vedno nezadostno vežejo na soodvisnost od ustvarjenega dohodka, od rezul- 
tatov dela in dosežene produktivnosti. Na tem področju je še veliko iskanj in 
tudi nekaterih sorazmerno ustreznih rešitev. Koristna so se izkazala v praksi 
gradiva Sindikatov, ki dajejo delavcem temeljne usmeritve za iskanje praktič- 
nih rešitev na področju razporejanja dohodka in čistega dohodka ter delitve 
sredstev za osebne dohodke in tudi glede svobodne menjave dela med delavci 
delovnih skupnosti in delavci v temeljnih organizacijah. 

Delavci izražajo potrebo po še jasnejših in še kvalitetnejših gradivih, ki 
bi jim služila kot pripomoček pri iskanju ustreznih rešitev. Nedvomno je up- 
ravljanje in gospodarjenje z družbenimi sredstvi kot minulim delom, kljub 
temu, da predstavlja v našem družbenem sistemu eno od temeljnih inštitucij 
in enega od elementov materialnih spodbud razvoja, področje, kateremu se v 
praksi in pri iskanju ustreznih rešitev še preveč izogibljemo. Med 68 organi- 
zacijami združenega dela, za katere smo imeli ustrezne podatke, je 37 takih, 
ki urejajo delitev osebnih dohodkov tako s samoupravnimi sporazumi o skup- 
nih osnovah in merilih kot tudi s pravilniki o osnovah in merilih. 21 organiza- 
cij združenega dela ureja to področje le s samoupravnimi sporazumi o skup- 
nih osnovah in merilih, medtem ko je 10 takih, ki urejajo delitev le s pravil- 
nikom. 

Podatki torej kažejo na to, da je večina organizacij dobro zastavila svoj 
pristop do sprejemanja samoupravnih splošnih aktov na ravni delovne organi- 
zacije oziroma temeljne organizacije združenega dela. Kljub tem ugodnim re- 
zultatom pa ne moremo biti zadovoljni s stanjem v tistih 2-1 organizacijah, kjer 
so menili, da so s sprejetjem samoupravnega sporazuma o skupnih osnovah 
in merilih že zadostili določilom zakona o združenem delu. 

Med organizacijami, kjer so menili, da so do sedaj veljavni sporazumi že 
usklajeni z določili zakona in je potrebna le njihova formalna uskladitev, 
naj omenimo Verigo iz Lesc in Mehanotehniko iz Izole. 

Obdelava vsebine v aktih in delitev sredstev za osebne dohodke sta do- 
kaj raznoliki. To se kaže tudi v njihovi obsežnosti. Na primer: v Mehanotehni- 
ki Izola obsega pravilnik le 14 členov, v Zdravstvenem domu Črnomelj obsega 
pravilnik okrog 30 členov, v Lesni industriji Idrija ima samoupravni spora- 
zum o skupnih osnovah in merilih le 9 členov. Razmeroma slaba kvaliteta pri- 
pravljenih aktov potrjuje tudi domnevo, da so referendumi v takih organiza- 
cijah zelo slabo uspeli. Na primer v Mehanotehniki Izola je bilo pri referen- 
dumu komaj 54 %' delavcev za predloženi akt. 

Marsikje so delavci sprejemali nekvalitetne rešitve pod grožnjo zakonske 
sankcije zajamčenih osebnih dohodkov, kot je na primer navedeno v poročilu 
za Iskro Kranj. V razgovorih so bile izražene pripombe, da je bilo potrebno 
zaradi različnih pristopov posameznih organizacij združenega dela, nekatera 
vprašanja s področja delitve sredstev za osebne dohodke, na primer tipična 
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dela, pa tudi metodologijo vrednotenja, poenotiti na posameznih ravneh dejav- 
nosti, pa tudi med njimi. 

Pobuda je prišla predvsem iz Skupščine občine Celje, Okrožnega sodišča 
Maribor, Vzgojno-izobraževalnega zavoda Jesenice, SAP Viator in od drugih. 
Se zlasti se s tem problemom srečujejo v delovnih ali sestavljenih organizacijah 
združenega dela, kjer so posamezne temeljne organizacije podpisniki različnih 
samoupravnih sporazumov po panogah. 

Kriteriji za ugotavljanje delovnega prispevka delavca v tekočem delu, 
glede na količino, kvaliteto in gospodarnost dela, so razčlenjeni v večini ob- 
ravnavanih samoupravnih sporazumov oziroma pravilnikov, kar je nedvomno 
razveseljivo. 2al pa ob tem prevladuje ugotovitev, da so merila za delitev 
sredstev za osebne dohodke, zlasti za količino del, relativno najbolje in tudi 
najbolj podrobno obdelana le za delo v neposredni proizvodnji, manj pa za 
delo administrativno-tehničnega in finančnega značaja. 

Za ugotavljanje količine dela v neposredni proizvodnji prevladujejo raz- 
lični količinski in časovni normativi, ponekod tudi cenik del, na primer v Pi- 
vovarni Laško in v Javnih skladiščih. Le v enem primeru smo na osnovi poro- 
čil zasledili, da imajo organizacije s področja gospodarstva •— Sladkogorska, 
Sladki vrh — časovne normative tudi za dela administrativno-tehničnega 
značaja. 

Za ugotavljanje delovnega prispevka po kvaliteti dela prevladujejo opisna 
merila, kolikor normativ kvalitete še ni upoštevan pri določanju količinske- 
ga normativa. Za gospodarnost dela smo le v nekaj primerih naleteli na po- 
izkuse, da se ti kazalci individualno ali skupinsko vežejo na nekatere finančne 
kazalce gospodarnosti. To je bil primer v HPP Bled, THP Portorož, Žito TOZD 
Imperial, Javna skladišča, Meblo Nova Gorica, LIP Slovenska Bistrica, Glin Na- 
zarje, Marles, Slovenijales, Velkarton Logatec, Sladkogorska. 

Le v treh primerih, to je Meblo Nova Gorica, Stilles Sevnica in Stol Kam- 
nik, smo naleteli na poizkus, da pravico do osebnega dohodka iz minulega dela, 
razen izključno na delovno dobo, vežejo tudi na uspešnost gospodarjenja in 
upravljanja s sredstvi za razširitev materialne osnove dela, to je z akumulacijo 
in novimi naložbami. 

Svobodna menjava dela med delavci delovnih skupnosti in delavci temelj- 
nih organizacij združenega dela ponekod že dobiva podlage, ki naj postavijo 
delavce v delovnih skupnostih v take odnose soodvisnosti, da bo uresničevanje 
njihovega položaja v združenem delu neločljivo povezano z uresničevanjem in 
spreminjanjem družbenoekonomskega položaja in vloge delavca v temeljnih 
organizacijah. 

Še vedno je opaziti primere, kjer je zakoreninjenost hierarhičnih odnosov 
in neodvisnost pridobljenega dohodka delovne skupnosti od rezultatov dela to- 
likšna, da pomeni oviro za uveljavljanje dohodkovnih odnosov na podlagi 
svobodne menjave dela. Se vedno so številni primeri, ko se v praksi odnosi 
med temeljnimi organizacijami in delovnimi skupnostmi snujejo na stroškov- 
nem principu, z drugimi besedami, temeljne organizacije združenega dela po 
ključu pokrivajo materialne izdatke in osebne dohodke delavcev v delovni 
skupnosti. Vedno več je takih rešitev, da delovne skupnosti pridobivajo doho- 
dek s svobodno menjavo. Ti odnosi še najbolj pogosto temelje na vrednotenju 
opravljenih del po količini in kakovosti, na podlagi katerih se nato ugotavlja 
prispevek delovnih skupnosti k rezultatom dela vsake posamezne temeljne or- 
ganizacije. 
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V nekaterih primerih ugotavljajo prispevek posameznih delov delovne 
skupnosti. Kot primer organizacij, ki so svobodno menjavo dela razmeroma 
ustrezno zastavile, naj omenimo Glin Nazarje, Javor Pivka, Gozdno gospo- 
darstvo Postojna, Komunalno podjetje Ljubljana in druge. 

Se vedno se v polovici sporazumov, ki sicer v določilih govore o svobodni 
menjavi dela med delavci temeljnih organizacij in delavci v delovnih skup- 
nostih, dejansko ostaja pri različnih oblikah proračunskega financiranja skup- 
nih služb. Nekateri od teh sporazumov določajo, da delovne skupnosti prido- 
bivajo sredstva na podlagi stroškovnih internih cen. Vsi stroški pa se oprede- 
ljujejo globalno z letnim planom, kar je nedvomno še daleč od svobodne me- 
njave dela. 

Nerešeni odnosi v svobodni menjavi dela so ponekod vzrok za razne poj a 
ve zaostrovanja odnosov med temeljnimi organizacijami in delovnimi skup- 
nostmi, kot ugotavljajo v Mariboru na primer za CGP Mariborski tisk, Stav- 
bar, Cestno podjetje, Primat in SGZD Tima. , _ . 

Med organizacijami, za katere poročila navajajo, da akta o svobodni me- 
njavi še nimajo oziroma ga imajo v osnutku, naj navedemo: Tiskarna Ljudske 
pravice, Valkarton Logatec, Djuro Salaj Krško, Sladkogorska Sladki vrh Na- 
nos Postojna, KORS Rogaška Slatina, Žito Ljubljana, Titan Kamnik Veriga 
Lesce, Impol Slovenska Bistrica, Iskra Kranj, Železarna Store, Lesna industrija 
Litija, Stol Kamnik, Marles Maribor, Tovarna usnja Slovenj Gradec, Luka 
Koper in druge. , v. 

Ugotovimo lahko, da sindikat in ostale subjektivne sile na področju svo- 
bodne menjave dela med delavci delovne skupnosti in delavci temeljnih orga- 
nizacij združenega dela vlagajo velike napore in se angažirajo da bi tako pre 
magali vse odkrite in prikrite odpore, ki so ravno na tem področju dokaj iz- 
raziti. Nekatere strukture in zakoreninjena tehnomanagerska miselnost se le 
stežka odrekajo pridobljenim položajem in privajenim odnosom ter lscejo 
raznolike načine in poti, po katerih bi bilo mogoče zakon brez posledic obiti i 
ostati pri starih odnosih. 

V veliko oporo pri nadaljevanju te družbene akcije pa nam bodo zlasti 
ugotovljene ustrezne rešitve teh odnosov v tistih organizacijah, kjer so delavci 
smelo prekinili stare odnose in tako omogočili ter nakazali smeri lastnega osvo 
bajanja in odločanja. . 

Navedene konkretne ugotovitve, z naštevanjem posameznih primerov orga- 
nizacij združenega dela, so rezultat neposrednega dela republiških odborov 
Sindikatov v osnovnih organizacijah sindikata. Zato razprava m mogla biti ce 
lovita in ni mogla prikazati delo sindikata pri uresničevanju zakona o zdru- 
ženem delu v celoti. Želeli smo le dodatno konkretizirati ugotovitve iz infor- 
macije in uvodnega izvajanja tovariša Markiča. 

Stališča o aktivnosti Sindikatov pri nadaljevanju uresničevanja zakona o 
združenem delu nameravamo sprejeti na popoldanski seji Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! K razpravi se je javil Slavko 
Uršič, delegat iz Maribora! 

Slavko Uršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Rea- 
lizacija določil zakona o združenem delu sproža neprestano politično vrenje med 
delavci, vrenje, katerega cilji so spreminjanje starega v novo. V tem je poli- 
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ticna prisotnost Sindikatov izredno pomembna in nadvse odgovorna. Prav 
zato smemo in moramo tudi danes potrditi splošno znano stališče, da je osnovna 
m najodgovornejša naloga Sindikatov v bodočem obdobju nadaljevanje bitke 
za takšen družbenoekonomski položaj delavcev, kot nam ga nalagata nova 
ustava in zakon o združenem delu. 

Iz poročila je razvidno, da so bile mnoge organizacije združenega dela v 
anskem letu usmerjene v iskanje oblik za čim ustreznejšo samoupravno orga- 

niziranost. Pristopile so k samoupravnemu preoblikovanju velikih temeljnih 
organizacij, k vsebinskemu razreševanju posameznih temeljnih organizacij, da 
bi popolnejše izrazile družbenoekonomsko bistvo, da bi se tako lahko ustrez- 
neje vključevale v nadaljnje oblike samoupravnega združevanja in povezo- 
vanja, kakor tudi v ustvarjanje pogojev za postopno uresničevanje neposrednih 
samoupravnih odnosov. Res je tudi, da je še vedno nekaj primerov, da so te- 
meljne organizacije odločno prevelike, čeprav so že na prvi pogled zelo jasno 
dam vsi pogoji, ki jih postavlja zakon o združenem delu, da bi organizirali 
več temeljnih organizacij združenega dela. V teh delovnih sredinah še vedno 
preveč čakajo in razmišljajo, vse premalo pa je stvarnih premikov. V teh 
organizacijah združenega dela so na delu še vedno sile tehnokratizma, ki sku- 
šajo z raznimi »tehtnimi« opravičili ohraniti staro, dokler bo to mogoče. Vse 
to, kar je bilo povedano, ne velja samo za velike temeljne organizacije, temveč 
v celoti tudi za vse tiste enovite delovne organizacije, ki imajo vse pogoje za 
konstituiranje več temeljnih organizacij združenega dela, pa tega doslej še 
niso storile oziroma o tem niti ne razmišljajo. Takšne razmere bodo morale biti 
center naše aktivnosti tudi v bodoče. 

V okviru skupnih prizadevanj vseh družbenopolitičnih organizacij za na- 
daljnji razvoj samoupravljanja in spreminjanja družbenoekonomskih odnosov 
v združenem delu in ekonomskih osnov dela, proizvodnje in poslovanja je 
ustavna dolžnost družbenopolitičnih organizacij in samoupravnih organov pri 
izvrševanju svoje funkcije, da preventivno delujejo tako, da predvsem sami 
delavci odpravljajo nezakonite in nepravilne rešitve v samoupravnih splošnih 
aktih, ki so v nasprotju z zakonom o združenem delu ali pa so sprejeti na ne- 
samoupraven način. 

Zakonski rok za sprejetje samoupravnih aktov, do katerega bi delavci 
morali urediti določbe o ugotavljanju skupnega prihodka, razporejanju do- 
hodka in čistega dohodka ter delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno po- 
labo, je potekel 1. januarja 1978. Delavci so v posameznih organizacijah zdru- 
ženega dela že decembra 1977 sprejeli samoupravne akte, več organizacij zdru- 
ženega dela pa je to storilo v mesecu januarju 1978. 

V začetku drugega polletja 1977 smo lahko ugotovili, da so rezultati pri 
uresničevanju dohodkovnih odnosov v organizacijah združenega dela še skrom- 
ni. Nujno je bilo pristopiti k iskanju vzrokov za takšno stanje. Objektivni raz- 
logi za takšno stanje so bili brez dvoma v precejšnji zahtevnosti in kompleks- 
nosti odnosov, ki jih je bilo potrebno opredeliti. Opredeliti je bilo nujno tudi 
vrsto podatkov ter evidenc, ki so bile osnovni pogoj za vzpostavljanje 
novih odnosov. Pri našem delu smo se srečevali tudi s subjektivnimi razlogi, 
saj so določene strukture dobro vedele, da novi in jasno opredeljeni dohod- 
kovni odnosi marsikje zarežejo v privilegije posameznikov oziroma posameznih 
struktur, v neupravičeno prelivanje sredstev in ne nazadnje tudi v razne mahi- 
nacije, kar vse je pri neurejenih dohodkovnih odnosih lahko ostalo prikrito de- 
lovnim ljudem. 
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Vse te ugotovitve in izkušnje so nas opozorile, da niso povsod razumeli 
pomena neposrednih nalog, ki so bile postavljene pred nas in organizacije 
združenega dela. Vse preveč je bilo organizacij združenega dela, ki jih je pred- 
lagal zakonski rok za uresničevanje vsebine zakona. Temu primerne so tudi 
rešitve, ki so se še marsikje pokazale kot neustrezne. 

Čeprav so naši delavci sprejeli vsebino zakona kot stvarnost njihovih te- 
meljnih pravic, se še najdejo posamezniki, ki skušajo z raznimi demagoškimi 
nastopi ohranjati staro, »ponujajo rešitve«, s katerimi bi se tisto, kar je bilo 
doslej le formalno, spremenilo, ter ponujajo novo etiketo s starimi odnosi. 

Reči moramo, da so se v večini organizacij združenega dela zavedali nuj- 
nosti sprejetja novega sistema plačevanja po delu. Še bolj pa so se zavedali, 
da so imeli dosedanji pravilniki velike pomanjkljivosti. Kljub temu pa je bilo 
v prvi polovici 1977 oblikovanje novega sistema delitve osebnega dohodka v 
večini organizacij združenega dela prepočasno. Eden od razlogov za takšno 
stanje je bilo premajhno znanje, še posebej v manjših organizacijah združe- 
nega dela, ki nimajo dovolj ustreznega kadra. 

Kljub velikemu številu sestankov in seminarjev s sindikalnimi delavci, na 
katerih se je opozarjalo in svetovalo glede odpravljanja pomanjkljivosti in 
predlagalo določene rešitve za nagrajevanje po delu, so nekateri čakali na 
določene osnutke aktov oziroma recepte od zunaj. 

Pri tako imenovanem spreminjanju temeljev družbenoekonomskih odno- 
sov, ki jih narekuje zakon o združenem delu, smo bili priča naslednjim po- 
javom: 

Veliko je bilo slišati o tem, da mora temeljne spremembe opraviti zdru- 
ženo delo samo, kar pomeni, da so nosilci preobrazbe delavci, pa smo kljub 
temu zasledili poskuse, ko so si hoteli nekateri »zastopniki delavcev« oziroma 
vodstvene strukture na vsak način obdržati stare privilegije tudi vnaprej, z 
ocenjevanjem prek organizatorjev dela. Menim, da zaradi takšnega mišljenja 
nekaterih posameznikov v marsikateri organizaciji združenega dela niso prišli 
daleč pri iskanju konkretnih lastnih rešitev za vrednotenje posameznih del in 
delovnih rezultatov. V nekaterih, predvsem manjših organizacijah združenega 
dela, ki so sicer nekaj storile na področju nagrajevanja po delu, je na žalost 
to nastajalo v ozkih skupinah, ne da bi delovni ljudje kakorkoli sodelovali pri 
oblikovanju kriterijev za nagrajevanje po delu. 

Temeljni problem v odnosu med skupnimi službami in temeljnimi organi- 
zacijami združenega dela ni več toliko v nadrejenosti ali podrejenosti skupnih 
služb v odnosu do temeljnih organizacij, čeprav to problematiko še ne smemo 
docela zanemariti. Najpomembnejše je, da smo v lanskem letu pričeli z bolj 
sistematičnim razreševanjem vprašanja svobodne menjave dela med temeljnimi 
organizacijami in skupnimi službami. Kljub še velikim nejasnostim pri enih 
in drugih smo opazili, da imajo v marsikateri delovni sredini v svojih razmiš- 
ljanjih o svobodni menjavi dela med delavci delovne skupnosti in delavci te- 
meljnih organizacij dobro zastavljene zasnove, toda kljub temu ostajajo še 
vedno pri različnih oblikah proračunskega financiranja. Se vedno se bodo 
pojavljali stroški za delo skupnih služb samo kot načrt letnega plana. Tudi v 
največjih delovnih organizacijah mariborskega gospodarstva bodo še to leto 
prevladovali ključi za razdelitev obveznosti. Po nekaterih še ni mogoče oceniti 
in ugotoviti, s kakšnimi merili in na kakšnih osnovah se bodo oblikovale ob- 
veznosti posameznih temeljnih organizacij združenega dela do skupnih služb. 
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Razprave v organizacijah združenega dela so pokazale še precejšnje sla- 
bosti v povezovanju med trgovino in proizvodnjo. Samoupravno sporazumeva- 
nje o združevanju dela in sredstev med trgovino in proizvodnjo še daleč ni 
tako opredeljeno, kot terjata ustava in zakon o združenem delu. Menim, da 
bomo morali Sindikati, skupaj z Zvezo komunistov, v letošnjem letu narediti 
veliko več. Organizacije, ki se odločajo za sklepanje samoupravnih sporazu- 
mov o dolgoročnem poslovnem sodelovanju, bodo morale brezpogojno upošte- 
vati skupno politiko poslovanja, v enaki meri pa tudi razporejanje skupno 
ustvarjenega prihodka. 

Res je sicer, da imamo izdelanih nekaj takih sporazumov, vendar ti spo- 
razumi niso pomembnejše prispevali k bistveni spremembi preživelih kupo- 
prodajnih odnosov. Seveda bi bili enostranski in krivični, če bi za takšno sta- 
nje na tem področju krivili samo organizacije združenega dela. Za to je kriva 
tudi zastarela zakonodaja, zlasti še, ker nimamo zakona, ki bi urejal položaj 
in funkcijo organizacij združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga na 
debelo. 

Opozoriti bi želel na negativen pojav, ki se je v združenem delu vse pre- 
več razpasel. Gre za podpisovanje samoupravnih sporazumov v zadnjem tre- 
nutku, čeprav so Sindikati pravočasno opozarjali na posledice morebitne za- 
vrnitve referenduma. Tako so se delavci marsikje znašli med kladivom in na- 
kovalom. Zavrniti predložene samoupravne rešitve, ki so jih strokovne službe 
ponujale, bi pomenilo znajti se pred zajamčenimi osebnimi dohodki, kar si je 
vsak razlagal kot minimalni osebni dohodek. Podpisati ali izglasovati refe- 
rendum pomeni znebiti se hude nadloge. Zato ostaja nadaljnja naloga in ob- 
veznost organizacij združenega dela ocenjevanje posledic opravljenega dejanja 
ali tistega, česar ti delavci niso storili. Na koncu upamo, da bodo k vsemu 
opravljenemu rekli svojo besedo tudi tisti, ki so to po zakonu dolžni storiti. 
Tu mislim predvsem na Službo družbenega knjigovodstva in družbene pravo- 
branilce samoupravljanja. 

Iz poročila, ki smo ga dobili z vabilom za današnjo sejo, je mogoče ugoto- 
viti, da smo bili v Sindikatu v lanskem letu pri uresničevanju določil zakona 
o združenem delu precej aktivni in uspešni. S tem nočem reči, da smo opravili 
vse, saj je graditev novih družbenoekonomskih in samoupravnih odnosov ven- 
darle proces. Zato naj ne zveni formalno, če znova ponovimo, da mora biti tudi 
vnaprej naša primarna naloga uresničevanje vsebine zakona o združenem 
delu. 

Menim, da za samozadovoljstvo nimamo nobenih upravičenih argumentov, 
temveč nasprotno. Začeto delo in prakso še z večjo aktivnostjo in odgovor- 
nostjo nadaljujemo pri uresničevanju vsebine zakona o združenem delu, to pa 
je graditev sistema neposrednega samoupravljanja. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! K besedi se je prijavil tovariš 
Pavle Gantar, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za delo! 

Pavle Gantar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati in 
člani Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije! Nesporno je, da nas pri 
nadaljnjem uresničevanju zakona o združenem delu čakajo še odgovorne in 
zahtevne naloge. Šele pričeli smo s procesom spreminjanja, ne le sistema druž- 
benih osnov in odnosov v združenem delu, ampak tudi ustaljene miselnosti, 
kar vse zahteva veliko političnega in strokovnega dela. Imamo vrsto ključnih 
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vprašanj pri nadaljnjem delu za realizacijo zakona o združenem delu, od ka- 
terih se bom v svojem izvajanju dotaknil le dveh ali treh. 

Pri uvajanju novih dohodkovnih odnosov moramo delovati v smeri obli- 
kovanja delavčevega družbenoekonomskega interesa, ki mora postati motiv in 
gibalo njegovega dela. Razmere na raznih področjih gospodarjenja kažejo, da 
jih ne moremo več uspešno razreševati, ne da bi jih izpeljali iz izhodišč ustave 
in iz osnov zakona o združenem delu. Danes so razpravljalci že zahtevali na- 
daljnje izpeljave zakona o združenem delu, zlasti določil na področju osebnih 
dohodkov. Ugotavljamo, da nam v zadnjih letih osebni dohodki rastejo ne- 
odvisno od rasti družbenega proizvoda in družbene produktivnosti. Na drugi 
strani kritiziramo slabosti v stimulativni delitvi osebnih dohodkov, saj imamo 
pojave uravnilovke in slabega gospodarjenja. 

Naredili smo določene pomembne premike, vendar nas čaka še veliko dela. 
Kot pomoč pri tem delu, kar je tudi sestavni del gradiva, ki je bilo predloženo 
za današnjo sejo, lahko služi akcijski program o neposrednih nalogah pri pre- 
obrazbi osnov družbenoekonomskih odnosov na področju razporejanja dohodka, 
oblikovanja sredstev za osebne dohodke in prisvajanja osebnih dohodkov, ki 
je bil tudi objavljen v skupščinskem Poročevalcu. 

V tem akcijskem programu so dane konkretne naloge, zlasti v 4. poglavju, 
ki so tako postavljene, kolikor jih bomo pravilno realizirali, da bodo morale 
spodbuditi neposreden interes delavcev za njihov povečan prispevek k rezul- 
tatom temeljne organizacije in delovne skupnosti in s tem tudi k povečanju 
dohodka in celotne družbene produktivnosti. 

Danes ste že slišali, da se na tem področju srečujemo z nekaterimi pro- 
blemi, ker se moramo hkrati boriti s posamezniki, ki imajo na osnovi starih 
dohodkovnih odnosov in delitve sredstev za osebne dohodke določene privile- 
gije. To borbo moramo dobiti. Proces prebrazbe je nujen, če hočemo, da bo 
delavec dejansko spodbujen za večji dohodek in večjo produktivnost in za 
oblikovanje večjih sredstev za naložbe, tako v svoji temeljni organizaciji kot 
v raznih drugih oblikah združevanja dela in sredstev. 

Opozoril bi na zelo pomembno napotilo v omenjenem akcijskem programu, 
ki je bilo že večkrat omenjeno, vendar nam podatki glede gibanja osebnih do- 
hodkov v preteklem letu kažejo na odstopanja, da namreč še vedno nismo 
uskladili rasti sredstev za osebne dohodke oziroma da se razmerje v delitvi 
sredstev med osebnimi dohodki in ustvarjenim dohodkom slabša. 

V osnovnih izhodiščih akcijskega programa je tudi poudarjeno, da je treba 
določiti razmerje med dohodkom in sredstvi za osebne dohodke. To mora biti 
vsebina vseh samoupravnih sporazumov o temeljih planov oziroma planov v 
temeljnih organizacijah združenega dela in v delovnih skupnostih. 

V akcijskem programu je tudi določeno, kakšno naj bo plansko razmerje. 
V tej zvezi bi opozoril, da se v omenjenem razmerju določajo sredstva za 
osebno porabo na podlagi vseh osnov, po katerih se ta sredstva oblikujejo. 
To razmerje mora biti postavljeno dinamično, kar pomeni, da je treba določiti 
dinamiko rasti sredstev za osebne dohodke v razmerju z dinamiko rasti ali 
padanja doseženega dohodka ter tako zagotoviti odvisnost sredstev za osebne 
dohodke od ustvarjenega dohodka. Treba je odločno vztrajati pri tem, da do- 
sledno uresničujemo zakon o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka 
in dohodka ter razne druge sistemske zakone, ki zagotavljajo, da se vse oblike 
porabe, to je osebna, splošna, skupna in investicijska, uskladijo z ustvarjenim 
dohodkom. 
5 
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Na to so me še posebej spodbudili podatki o rasti sredstev za osebne do- 
hodke, izplačane v februarju 1978, iz katerih je razviden znaten porast sredstev 
za osebne dohodke. Ne morem analizirati tega porasta, vendar je jasno, da 
moremo zakon o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka 
izvajati tudi s tem, da v periodičnih obračunih med letom vse oblike porabe 
usklajujemo z ustvarjenim dohodkom. 

Akcijski program obravnava vse osnove in merila za opredelitev delavče- 
vega prispevka, izhajajoč iz zakona o združenem delu. Zakon o združenem delu 
bomo uresničevali pri uveljavljanji! osnov in meril za prisvajanje osebnih do- 
hodkov tako, da bomo postopoma spreminjali sedanja razmerja med osebnimi 
dohodki posameznih delavcev glede na njihov dejanski delovni prispevek ter 
odpravili neupravičena in nespodbudna razmerja, ki so nastala na področju 
osebnih dohodkov pod pritiskom uravnilovke ali iz drugih razlogov. 

Razumljivo je, da uporabljajo delavci poleg načela delitve po delu v de- 
lovni organizaciji tudi načelo solidarnosti, predvsem na ta način, da iz sredstev 
za skupno porabo prispevajo h kritju določenih socialnih in drugih potreb de- 
lavcev z nižjimi osebnimi dohodki in njihovih družinskih članov. 

Zagotoviti je treba spremljanje in izkazovanje osebnih dohodkov delavcev 
po osnovah, po katerih pridobijo osebni dohodek. Pri tehničnem delu je treba 
uporabiti sodobno opremo in organizirati delo tako, da bomo to lahko opravili 
na učinkovit, hiter in ekonomičen način, ki naj zagotovi tudi osnovo za pre- 
verjanje osnov delitve, kot tudi za posege, ki bodo izboljšali organizacijo dela 
in poslovanje v organizacijah združenega dela. 

Vprašanje združevanja dela in sredstev je ena od pomembnih nalog, ki 
stoji pred delovnimi ljudmi v organizacijah združenega dela. Do sedaj na tem, 
področju ne beležimo nekih posebno velikih rezultatov. Določila zakona spod- 
bujajo k združevanju dela in sredstev, če to terjajo naloge proizvodne, eko- 
nomske, tehnične in tehnološke povezanosti, pod pogojem, da to neposredno 
ali posredno prispeva k povečanju dohodka, večji produktivnosti dela in k po- 
spešenemu razvoju. 

Proces združevanja dela in sredstev je med temeljnimi predpostavkami za 
nadaljnje izgrajevanje našega družbenoekonomskega sistema in mora zato 
postati imperativ nadaljnjega samoupravnega gospodarjenja. 

V preteklih letih smo često razvijali razne oblike integracij, ki so se od- 
vijale brez dejanskega odločanja neposrednih proizvajalcev. Danes imamo 
spremenjeno situacijo, ker imamo nove pogoje za združevanje dela in sred- 
stev, za smotrno uporabo družbene akumulacije v nadaljnjem razvoju našega 
gospodarstva in družbe. Združevanje dela in sredstev se mora odvijati pred- 
vsem na dohodkovnih odnosih in so organizacijske oblike le neke vrste nad- 
gradnja ustvarjenim dohodkovnim povezavam. Na tem področju nas čaka ve- 
liko dela. Izdelati moramo vrsto predhodnih analiz, ugotoviti stopnjo dohod- 
kovnih odnosov in povezav, delo pa uskladiti s plani. Subjekti pa morajo biti 
delavci v organizacijah združenega dela. 

V točki 10 sklepov, stališč in priporočil gre za zelo pomemben sklep: »Ures- 
ničevanje zakona o združenem delu ni pomembno samo zaradi uveljavljanja 
novih kvalitet v razvoju socialističnih samoupravnih in dohodkovnih odnosov, 
temveč tudi zaradi vedno novih spodbud pri izboljševanju ekonomskih rezul- 
tatov, pospeševanju družbenega razvoja, učinkovitejšemu razreševanju eko- 
nomskih problemov ter pri uresničevanju nalog in ciljev gospodarske stabil- 
nosti. To pa terja, da se uresničevanje zakona o združenem delu ocenjuje tudi 
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z vidika, kako se povečuje dohodek, kako se z njim racionalno in ekonomsko 
gospodari, kako raste materialna baza združenega dela ter njegova akumula- 
tivnost, kako se konkurenčna sposobnost krepi na tujem tržišču in kako se 
zboljšujejo delovni in življenjski pogoji delovnih ljudi in občanov.« 

Na to in na še nekatera druga vprašanja nas opozarjajo tudi sklepi Pred- 
sedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije z dne 23. 2. 1978, 
ki se nanašajo na obravnavanje in proučevanje nekaterih aktualnih idejno- 
političnih problemov družbenoekonomskih gibanj ob izteku leta 1977 in na na- 
loge Zveze komunistov in drugih družbenih dejavnikov pri uresničevanju ciljev 
in nalog družbenoekonomskega razvoja in politike gospodarske stabilizacije 
v letu 1978. 

V imenu Izvršnega sveta podpiram predlog sklepov, stališč in priporočil 
o uresničevanju zakona o združenem delu v SR Sloveniji. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! K besedi se je prijavil Janez 
Tavčar, delegat z gospodarskega področja, 8. okoliš! 

Janez Tavčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbori občinske skupščine Kranj so na svojih sejah ocenili izvajanje zakona o 
združenem delu v občini in ugotovili: 

Priprave za izvajanje zakona o združenem delu so bile v letu 3977 tudi v 
občini Kranj središče celotne družbenopolitične dejavnosti. Zaradi izjemnega 
pomena, ki ga ima dosledno izvajanje zakona za družbenoekonomsko pre- 
obrazbo odnosov v združenem delu, je bila v februarju 1978 pripravljena ocena 
izvajanja tega zakona. Ocena je bila pripravljena na podlagi pregleda samo- 
upravnih splošnih aktov, kar velja zlasti za del ocene, ki razčlenjuje uresniče- 
vanje dohodkovnih odnosov na podlagi spoznanj o problemih, s katerimi se 
srečujemo pri združevanju dela in sredstev in pri samoupravni organiziranosti. 

Pred pripravo te ocene, ki pomeni vsebinsko opredelitev dosežkov in pro- 
blemov pri uresničevanju zakona o združenem delu, je bilo delo pri izvajanju 
zakona, ki je potekalo od seznanitve s programi za izvajanje tega zakona v 
organizacijah združenega dela. Na podlagi programov je bilo ugotovljeno, v ka- 
terih delovnih organizacijah ne bodo zmogli opraviti vseh nalog pri uresniče- 
vanju zakona. Zato so bile določene delovne skupine, ki so z obiski v delovnih 
organizacijah pomagale pri premagovanju začetnih težav uresničevanja zakona 
o združenem delu. 

Izvršni svet Skupščine občine Kranj je imenoval tudi strokovno skupino za 
izvajanje zakona o združenem delu. Naloga te skupine je bila dajati pomoč pri 
razreševanju konkretnih problemov pri uresničevanju zakona o združenem 
delu, s katerimi se srečujejo delovne organizacije. Hkrati je ta strokovna sku- 
pina sodelovala pri izdelavi omenjene ocene. 

Pri spremljanju izvajanja zakona o združenem delu smo usmerjali delovne 
organizacije od začetnih akcij za uresničevanje zakona o združenem delu, to je 
od oblikovanja programov do njihovega uresničevanja. Ocena stanja pri ures- 
ničevanju zakona o združenem delu v občini Kranj je tedaj prispevek za na- 
daljnje ustvarjalno delo združenega dela občine Kranj pri preobrazbi odnosov 
v družbeni reprodukciji. 

Na podlagi ocene so bili ugotovljeni ključni problemi, ki jih bo potrebno 
razrešiti za kar celovitejše uresničevanje zakona o združenem delu, zlasti glede 
področja uresničevanja dohodkovnih odnosov. Kljub prizadevanjem, da bi 
D* 
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zakon kar najceloviteje uresničili, se pri preobrazbi družbenoekonomskih od- 
nosov kažejo zastoji. Zahteve zakona o združenem delu so sicer formalno 
skoraj v celoti uresničene, vsebinsko pa obstaja še vrsta nedorečenih vprašanj. 
Vzrok za tako stanje je treba pripisati kratkemu roku za novi način urejanja 
družbene reprodukcije, v katerem interesi združenega delavca še niso prišli 
dovolj do izraza, kakor tudi velikemu obsegu vprašanj, ki bi morala biti re- 
šena v zvezi s tem. 

Pri spreminjanju ekonomskih in družbenih osnov združenega dela gre za 
vsebinsko poglobljene novosti, ki zahtevajo nova znanja in spoznanja, zato 
uspehov ni mogoče pričakovati takoj, temveč je treba spreminjanje pojmovati 
kot proces. 

Ključna vprašanja pri nadaljnjem uresničevanju dohodkovnih odnosov, ka- 
terih ustrezna rešitev bi pomenila novo kakovost in napredek, so naslednja: 
V samoupravnih sporazumih o planih je treba določiti ustrezno razmerje med 
ustvarjenim dohodkom in višino sredstev za osebne dohodke ter planska raz- 
merja razporejanja dohodka dosledno uresničevati. Izdelati je potrebno razvide 
del in nalog ter z analitično metodo ugotoviti količino abstraktnega dela ter 
določiti relativna razmerja med deli in nalogami. Delovni prispevek delavca je 
treba bolj kot doslej vezati za normative, standarde stroškov, izkoriščanje de- 
lovnega časa in manj na ocenjevanje, ki sedaj pogosto nadomešča eksaktne 
oblike merjenja. Opredeliti je potrebno osnove in merila za ugotavljanje pri- 
spevka delavca iz minulega dela. Ta osnova pridobivanja osebnega dohodka je 
bila doslej povsem nedodelana. 

Osnovni problem v oblikovanju novih odnosov med organizacijami zdru- 
ženega dela proizvodnje in organizacijami združenega dela s področja prometa 
pri ustvarjanju skupnega prihodka je pomanjkanje meril in standardov za 
ugotavljanje udeležbe podpisnic sporazuma o trajnem poslovnem sodelovanju 
pri ustvarjanju skupnega prihodka. Vse rešitve so opisane in načelne, zato 
ne dajejo nobene možnosti za spremembo odnosov med proizvodnjo in trgovino. 
Še vedno gre za zidanje cen in ne za skrb in odgovornost vseh udeležencev za 
usodo skupnega proizvoda, na podlagi katerega so dejansko delovno povezani 
in odvisni, saj združujejo delo in sredstva na istih skupnih proizvodih. 

Za uresničitev sodelovanja in dogovarjanja med organizacijami združe- 
nega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev na drobno, in potroš- 
niškimi sveti morajo organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom 
blaga in storitev na drobno, oblikovati predlog samoupravnega sporazuma za 
sodelovanje s potrošniškimi sveti in ga poslati v razpravo. Izdelati je treba tudi 
konkretna navodila o vsebini, oblikah in metodah dela potrošniških svetov in 
o delegatski sestavi ter mreži potrošniških svetov. 

Svobodna menjava dela med temeljnimi organizacijami združenega dela 
in delovnimi skupnostmi skupnih služb in med samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi in strokovnimi službami je kljub sprejetim samoupravnim sploš- 
nim aktom ostala na starih osnovah, to je pri pridobivanju dohodka na pod- 
lagi ključev, odstotkov in podobno. Delo v delovnih skupnostih skupnih služb 
in strokovnih služb zato ostaja za njihove uporabnike le strošek, ne pa eden 
od zelo pomembnih dejavnikov pri delu temeljnih organizacij združenega dela, 
delovnih organizacij in samoupravnih interesnih skupnosti. To je sicer tudi 
izvor nasprotij med delavci v materialni proizvodnji in delavci v skupnih ozi- 
roma strokovnih službah. Osnova za spremembo teh odnosov so zato izdelana 
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merila, na podlagi katerih se bo ugotavljal prispevek teh delavcev v skupnem 
proizvodu in prek tega tudi v dohodku. 

Dohodkovni odnosi med temeljnimi organizacijami znotraj delovnih orga- 
nizacij so glede na dosedanje samoupravne splošne akte najbolj zanemarjeni, 
čeprav urejeni odnosi pri pridobivanju dohodka v osnovnih celicah združe- 
nega dela pomenijo osnovo za izpeljavo dohodkovnih odnosov v družbeni repro- 
dukciji. Tako stanje je najbrž posledica pogosto nepremišljene samoupravne 
organiziranosti, zlasti v obdobju po sprejetju ustavnih amandmajev, ko so se 
temeljne organizacije združenega dela začele organizirati, kot tudi neprema- 
gane miselnosti, da je delovna organizacija naslednica klasičnega podjetja in 
lastnik dohodka. Zato ureditev dohodkovnih odnosov ostaja najpomembnejša 
naloga med temeljnimi organizacijami združenega dela znotraj delovnih orga- 
nizacij, in sicer vse dotlej, dokler ne bo dohodek temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela postal rezultat jasnih ekonomskih• in samoupravnih odnosov med 
temeljnimi organizacijami v delovni organizaciji, ne pa knjigovodska izpeljanka 
iz dohodka delovne organizacije. 

Osnovno in najpomembnejše spoznanje, brez katerega ne bo mogoče do- 
seči novih odnosov, je naslednje: Pri začetnem urejevaju dohodkovih odnosov 
je pomanjkanje ekonomskih instrumentov, meril, osnov, kriterijev, standardov 
in normativov ali kakorkoli že imenujemo podlage, s katerimi naj bi merili 
prispevke delavcev iz temeljne organizacije združenega dela pri ustvarjanju 
dohodka, vzrok za to, da so dosedanje rešitve v glavnem približne in da ne 
spreminjajo odnosov v združenem delu. Ker je delo pri določanju standardov 
in normativov obsežno in zahtevno, naj bi se organizacije združenega dela 
povezale z organizacijami združenega dela, ki delujejo v isti ali sorodni pa- 
nogi, prav tako pa naj bi se povezale v družbenopolitičnih skupnostih. S takim 
načinom dela bi najhitreje in najceneje uresničili osnovno nalogo, ki obstaja 
in brez katere ni mogoče pričakovati napredka pri uresničevanju zakona o 
združenem delu. 

Ocena dosedanjih pristopov k integracijskim procesom kaže, da so bili 
ti do sedaj pogosto neuspešni, zlasti zaradi slabega vključevanja delavcev, šib- 
kih točk v političnem delu in zaradi preozkega pojmovanja teh procesov. Za- 
radi naštetih pomankljivosti je bilo zanemarjeno vključevanje delavcev v za- 
četne faze procesov, ko so se opredeljevale potrebe in cilji integriranja. Akcija 
vodstev družbenopolitičnih organizacij in organov občinske skupščine in drugih 
subjektivnih sil pa je bila premalo enotna in usklajena. Poleg tega jim je 
manjkalo znanja, zato niso uspevala delavcem prikazati širših vidikov posamez- 
nih združevanj in nujnosti integracijskih procesov. 

Nasploh pa je bilo dosedanje pojmovanje integracijskih procesov preozko, 
ker pripravljena gradiva kažejo, da naj bi združevanje dela in sredstev vodilo- 
k fizičnemu združevanju. Zanemarjene so bile oblike poslovnega sodelovanja, 
kooperacije, konzorcijev, poslovnih združenj, poslovnih skupnosti, skupnosti za 
medsebojno plansko in poslovno sodelovanje itd. Oviro pri opredeljevanju 
možnih integracijskih procesov predstavlja tudi preslabo razvito planiranj e^in 
zlasti neustrezni srednjeročni plani temeljnih in drugih organizacij združe- 
nega dela. 

Pravo izhodišče integriranja so človeške potrebe, osnova zanje pa je re- 
produkcijski proces. Le-ta, zlasti v temeljnih organizacijah združenega dela, ni 
planiran celovito, plani delovnih organizacij so še vedno hierarhični, torej 
nadrejeni planom temeljnih organizacij, zapostavljeno pa je usklajevanje pla- 
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nov v družbeni reprodukciji povezanih in soodvisnih temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela. Se vedno prevladuje skupinskolastniška in podjetniška miselnost, 
nerazumevanje družbene lastnine, proizvajalnih sredstev, družbene narave do- 
hodka in nepripravljenost za usklajevanje razvojnih želja in ciljev. 

Najpomembnejše naloge pri združevanju dela in sredstev obstajajo v občini 
Kranj na naslednjih področjih: agroživilski kompleks, gostinstvo in turizem, 
trgovina, konfekcija in tekstilna konfekcija, projektantske organizacije, komu- 
nala, uporaba računalniško-elektronskih centrov in družbena prehrana. Mož- 
nost povezovanja izven občinskih meja pa se kaže predvsem v obutveni, teks- 
tilni in kovinsko predelovalni industriji, v kmetijstvu, trgovini ter gostinstvu 
in turizmu. 

Za uresničitev naštetih ciljev pri združevanju dela in sredstev bo potrebno 
zlasti dvoje: celotno dejavnost integracijskih procesov bo treba spremljati in 
usmerjati v okviru družbenega sveta za gospodarski razvoj, za posamezne na- 
loge pa bo treba oblikovati delovne skupine, v katere bodo poleg strokovnih 
služb vključene vse družbenopolitične organizacije v tistih organizacijah zdru- 
ženega dela, ki se bodo vključevale v konkretne procese. Tekoče bo treba 
pripravljati tudi informacije o delu na tem področju. Vse to bo omogočilo 
koncentracijo znanja o integracijskih procesih, in na daljši rpk, tudi večjo 
učinkovitost. Znatno več delavcev bo vključenih v procese in ustvarjena bo 
dobra informacijska podlaga za delo. 

Glede na celotni splet dohodkovnih odnosov, ki jih je treba v praksi čim- 
prej uresničiti, se ponovno odpira vprašanje ustrezne samoupravne organizira- 
nosti posameznih delov združenega dela, kakor tudi preverjanje pravic in ob- 
veznosti že razporejenih poslovnih sredstev med temeljnimi organizacijami 
združenega dela, ki so bile ustanovljene že pred leti. 

Zlasti gre za temeljne organizacije združenega dela v sestavi iste delovne 
organizacije, ker morajo omenjene razporeditve temeljiti tudi na udeležbi po- 
sameznih temeljnih organizacij v preteklih skupnih naložbah. 

Ugotovimo lahko, da samoupravna organiziranost še ni zadovoljiva, zato 
ostaja tudi to področje uveljavljanja zakona o združenem delu ena izmed po- 
membnih nalog. Poleg tega pa bo treba že konstituiranim temeljnim organiza- 
cijam posvetiti vso pozornost, da se bodo uveljavljale v družbeni reprodukciji 
kot temeljne in izhodiščne družbene celice. 

Oceno o uresničevanju zakona o združenem delu v občini Kranj so ob- 
ravnavale tudi vse osnovne organizacije Zveze komunistov Slovenije, Občinska 
konferenca Zveze komunistov, sindikati, skupina delegatov, ki za 8. okoliš de- 
legira delegate v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije za področje go- 
spodarstva, in skupina delegatov, ki za občino Kranj delegira v Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije svoje delegate. V tej široki obravnavi so se izobli- 
kovali naslednji sklepi za nadaljnje delo: 

Zaradi ugotovljenega dejanskega stanja pri izvajanju zakona o združenem 
delu, s katerim ne moremo biti zadovoljni, je potrebno s sodelovanjem vseh 
socialističnih subjektivnih sil zagotoviti predvsem, da bo v vseh organizacijah 
združenega dela v občini do konca aprila ocenjeno uresničevanje zakona o zdru- 
ženem delu, obenem pa bo s posamičnim pregledom vseh samoupravnih aktov 
s področja dohodkovnih odnosov in s pripravo ekonomskih instrumentov, ki 
manjkajo v sedanjih rešitvah, storjen korak naprej v procesu družbenoeko- 
nomske preobrazbe. 
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Zato občinska skupščina Kranj v celoti podpira predlog stališč, priporočil in 
sklepov o uresničevanju zakona o združenem delu v SR Sloveniji. Zlasti se 
zavzema, da bi se naloge, ki jih predlog stališč, priporočil in sklepov pred- 
videva za Gospodarsko zbornico Slovenije, glede na izreden pomen, izvajale 
tudi prek njenih regijskih organizacijskih enot. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! K besedi se je prijavil to- 
variš Franc Istenič, član Republiškega sveta Zveze sindikatov iz podravske 
regije! 

Franc Istenič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
svoji razpravi bi vas želel seznaniti z nekaterimi spoznanji, uspehi, pa tudi ne- 
uspehi pri uresničevanju zakona o združenem delu v območju podravske re- 
gije, zlasti pa s prizadevanji Sindikatov in Zveze sindikatov Slovenije na tem 
območju. , 

Takoj po sprejetju zakona o združenem delu smo si Sindikati^ zastavili 
zelo zahtevno in odgovorno nalogo v tem smislu, da je potrebno pričeti takoj 
v vseh delovnih sredinah izdelovati analize obstoječega stanja, tako na pod- 
ročju samoupravne in tehnološke organiziranosti, programov dela, izvoza in 
uvoza, dohodkovnih odnosov, povezanosti znotraj organizacij združenega dela, 
kot tudi med organizacijami združenega dela iste ali pa sorodnih panog. 

Reči moram, da so bile v območju naše regije v vseh delovnih sredinah iz- 
delane analize obstoječega stanja in da so bile te analize skoraj povsod ob- 
ravnavane v družbenopolitičnih organizacijah in organih samoupravljanja, ki 
so na podlagi primerjave med stanjem, ki ga je pokazala analiza, in določili 
zakona o združenem delu zahtevali, da se pri ustreznih službah izdelajo pro- 
grami uresničevanja zakona o združenem delu. V teh programih je bilo točno 
opredeljeno, kaj je potrebno v smislu določil zakona o združenem delu nare- 
diti, spremeniti ah pa dopolniti, kdo je odgovoren za izdelavo tako zastavljene 
naloge oziroma opravila, in seveda, v kakšnem času naj bo to opravilo izvršeno. 

Pri pregledovanju in ocenjevanju analiz stanja v organizacijah združenega 
dela s strani članov komisij za spremljanje uresničevanja zakona o združenem 
delu na ravni organizacij združenega dela in skupščine občine, ob pomoči 
družbenega pravobranilca samoupravljanja, smo prišli do zaključka, da so bile 
analize stanja v glavnem dobre, razen nekaj izjem, in to predvsem v enovitih 
organizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti, šolah, dru- 
štvih in nekaterih združenjih. _ _ , i 

Prav ta nedoslednost pri izdelavi analiz stanja pa je v teh delovnih sredi- 
nah pri nadaljnjem prizadevanju za uresničevanje zakona o združenem delu 
močno vplivala na to, da so ob koncu lanskega leta bili nedodelani samo- 
upravni sporazumi in drugi samoupravni akti. Pri tem je potrebno upošte- 
vati, da so v vrsti manjših organizacij združenega dela, zlasti pa v dislociranih 
obratih, bili in so še ponekod v dokajšnji meri odvisni od skupnih služb, ki so 
na sedežih organizacij združenega dela, ki seveda stanja in razmer ter pogojev 
v odmaknjenih delovnih obratih ne poznajo dovolj. Zato je bila pomoč pri 
uresničevanju zakona o združenem delu temu primerno slabša. 

V občini Ormož, to je naša najmanj razvita občina, smo pri dosedanjem 
delu pri uresničevanju zakona o združenem delu uspeli v dveh dislociranih 
obratih ustanoviti le osnovno organizacijo sindikata. V teh dveh obratih še 
vedno nimajo in ne razmišljajo o oblikovanju organov samoupravljanja, pa 
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tudi o drugih družbenopolitičnih organizacijah ne. Naj povem še to, da imajo 
delavci in delavke v teh dveh obratih osebni dohodek pod minimalno zajam- 
čenimi osebnimi dohodki v SR Sloveniji in da je le nekaj delavcev v pre- 
teklosti prejemalo večji osebni dohodek od minimalno zajamčenega za našo 
republiko. 

Zaradi omenjenega se je bilo nekaj delovnih sredin prisiljeno odločiti za 
nakup določenih samoupravnih sporazumov, reči moram za čedne vsote de- 
narja, in da so ti kupljeni samoupravni sporazumi bili močno posplošeni, saj 
so bili posamezni členi zakona o združenem delu, pa tudi drugih normativnih 
aktov, enostavno prepisani. Pa še nekaj. Takšni samoupravni sporazumi niso 
odražali stanja določene delovne sredine in kot takšni niso omogočali spremi- 
njanja zatečenih odnosov, kar je in naj bi bilo bistvo vsakega samoupravnega 
sporazuma. 

V vseh tistih delovnih sredinah, kjer so na osnovi primerno izdelanih 
analiz obstoječega stanja te analize obravnavali v organih samoupravljanja 
ter sprejeli temu primerne programe uresničevanja zakona o združenem delu 
in so pripravljene teze za uresničevanje zakona o združenem delu sprotno pre- 
verjali ter z njimi seznanjali člane kolektiva, pa je bila kakovost sprejetih sa- 
moupravnih sporazumov in drugih samoupravnih aktov dobra, v nekaterih 
sredinah pa celo zelo dobra. 

Posebej dobre rezultate smo v območju podravske regije dosegli tam, kjer 
smo sindikalno pa tudi samoupravno dobro organizirani, se pravi tam, kjer 
smo od vsega začetka pri uresničevanju zakona o združenem delu delovali prek 
sindikalnih in samoupravnih skupin. Hočem reči, da so bile sindikalne in sa- 
moupravne skupine, seveda povsod tam, kjer so jih znali in hoteli angažirati, 
prava tribuna seznanjanja, pogovarjanja in oblikovanja tako tez, kakor tudi 
pozneje osnutkov in predlogov samoupravnih sporazumov in drugih samo- 
upravnih aktov. 

Naše spoznanje, do katerega smo prišli z angažiranjem in delovanjem sin- ' 
dikalnih, kakor tudi samoupravnih skupin, je v tem, da smo v vseh občinah 
podravske regije v preteklem obdobju dosti premalo delovali prav prek sindi- 
kalnih in samoupravnih skupin in da moramo v našem nadaljnjem delovanju 
pri uresničevanju zakona o združenem delu prav tem skupinam, tej obliki de- 
lovanja posvetiti znatno večjo težo in pozornost. 

Naše naslednje spoznanje je, da smo v vseh delovnih sredinah naše regije 
prepozno pristopili k uresničevanju zakona o združenem delu. Po mnenju več- 
jega števila predvsem vodilnih in vodstvenih delavcev, pa tudi določenega šte- 
vila sindikalnih funkcionarjev, je vzrok za tako pozen pristop k uresničevanju 
zakona o združenem delu tudi v tem, da niso bila pravočasno na razpolago vsa 
stališča in predlogi, pa tudi usmeritve, ki so bile obljubljene s strani Sindi- 
katov, Gospodarske zbornice Slovenije, pa tudi nekaterih drugih strokovnih 
združenj. 

Pri izdelavi, zlasti pa pri pregledovanju analiz stanja v delovnih sredinah 
smo prišli tudi do podatkov, da je v območju naše regije še vedno okoli 22 % 
temeljnih organizacij združenega dela, ki nimajo izdelanih srednjeročnih pro- 
gramov razvoja. Iz teh analiz in ankete, ki jo je izpeljal Ekonomski center v 
Mariboru, je razvidno, da so srednjeročni programi razvoja v organizacijah 
združenega dela, ki razvojne pograme in usmeritve imajo, nepopolni in ne- 
celoviti. To nam dokazuje podatek, da so planske dokumente v teh oganizaci- 
jah združenega dela izdelali v okoli 70 % organizacij računovodje, zaradi česar 
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je v teh planskih dokumentih navzoča predvsem finančna plat, brez razvojne 
vsebine, to je brez razvojnih ambicij. V okoli 20 % organizacij so analize iz- 
delale strokovne službe, vendar s strokovnjaki, ki so bili enostransko usmer- 
jeni, predvsem v tehnično smer, okoli 10 % razvojnih programov pa so izdelali 
razni zunanji sodelavci, upokojeni računovodje, upokojeni planerji, prejšnji in 
tudi sedanji vodstveni delavci in le v manjšem številu z vključevanjem zuna- 
njih raziskovalnih institucij. 

Iz prej omenjenih podatkov bi se dalo zaključiti, da je takšnemu stanju 
na področju družbenega planiranja v dokajgnji meri krivo pomanjkanj-e pla- 
nerskih kadrov in da smo se v dosedanji praksi še vse preveč ogrinjali v plan- 
skih dokumetnih na raznih ravneh »v plašč« samoupravnega srečujočega in 
kontinuiranega družbenega planiranja, zanemarjali pa izdelavo vsebine, to je 
oblikovanje takšnih planskih dokumentov, ki bi temeljili na elementih in 
smernicah nosilcev planiranja, to je delavcev v temeljnih oganizacijah zdru- 
ženega dela in občanov v krajevnih skupnostih. 

Na podlagi navedenih podatkov je, upal bi si reči, za našo regijo še vedno 
v določeni meri odmaknjena zahteva in želja, da bi planski dokumenti v te- 
meljnih organizacijah združenega dela in v drugih skupnostih morali biti 
osnova za usklajevanje interesov in ciljev gospodarskega in družbenega raz- 
voja na vseh ravneh. Hkrati pa bi planski dokumenti morali biti odraz želja 
in odločitev vsakega delovnega človeka o njegovem bodočem ustvarjanju in 
povezovanju z drugimi delavci v združenem delu. 

Pri dosedanjem sprejemanju samoupravnih sporazumov in drugih samo- 
upravnih aktov smo imeli v našem območju tudi nekaj primerov, ko so bili 
delavci seznanjeni s predlogi samoupravnih sporazumov le nekaj ur pred re- 
ferendumom oziroma zborom delavcev. V eni od temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela v ptujski občini delavci predloženega samoupravnega sporazuma 
o delitvi sredstev za osebne dohodke niso sprejeli preprosto zato, ker pri nasta- 
janju tega predloga samoupravnega sporazuma niso sodelovali in o njem niso 
bili dovolj dobro seznanjeni. Ko smo v naslednjih dneh prisostvovali ugotav- 
ljanju vzrokov za to, da so se delavci na referendumu negativno izjavljali za 
predloženi samoupravni sporazum, smo ugotovili, da predloženi predlog samo- 
upravnega sporazuma ni bil zavrnjen zaradi tega, ker je bil v celoti slab, tem- 
več predvsem zaradi tega, ker se v tej organizaciji združenega dela doseženi 
dohodek zbira in deli na ravni organizacije združenega dela in da posamezne 
temeljne organizacije združenega dela pri razporejanju skupno ustvarjenega 
dohodka pri ustvarjenem dohodku le participiraj o. V teh temeljnih organiza- 
cijah združenega dela in v organizacijah združenega dela nam dosedanja do- 
gajanja zelo jasno kažejo, da vodstvo temeljne organizacije in organizacije 
združenega dela, samoupravni organi in tudi družbenopolitične organizacije 
niso odigrale svoje vloge in da bodo zato potrebni širši družbeni ukrepi, da se 
sedanje nevzdržno stanje čimprej popravi. 

Na podlagi posvetovanj s predstavniki organizacij združenega dela, obi- 
skov in razgovorov v organizacijah združenega dela lahko zaključimo, da iz- 
delava opisov delovnih opravil za posamezna delovna mesta v organizacijah 
združenega dela vse prepočasi napreduje in da v sedanjem času še vse pre- 
pogosto uporabljamo opise delovnih mest iz tistih časov, ko smo na podlagi 
zahtevnosti, odgovornosti in ne vem česa še določali višino osebnih dohodkov 
za posamezno delovno mesto, ne oziraje se na to, kdo je delal na tem delovnem 
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mestu in kakšna je bila njegova osebna angažiranost pri izvrševanju z opisom 
delovnega mesta določenih del. 

Menim, da smo pri sprejemanju samoupravnih sporazumov med temelj- 
nimi organizacijami združenega dela in delovnimi skupnostmi skupnih služb, 
vsaj v območju naše regije, do danes prepočasno napredovali. Vse preveč je še 
prisotno stališče, da je mogoče določiti višino sredstev za potrebe delovne 
skupnosti skupnih služb na podlagi tako ali drugače dogovorjenega in spreje- 
tega odstotnega ključa. Do danes nam še vedno ni uspelo, vsaj v pretežni meri 
ne, zagotoviti, da bi v okviru dela skupnih služb pripravili ustrezne programe 
dela in da bi bile te službe v okviru sprejetih programov dela oziroma delov- 
nih opravil temu primerno organizirane in strokovno izpopolnjene. Tako do- 
govorjenih in sprejetih programov dela, ki bi bili na podlagi ustrezne organi- 
ziranosti v okviru delovne skupnosti skupnih služb ovrednoteni, je še vse pre- 
malo. Kljub vsemu pa imamo na področju uresničevanja določil zakona o zdru- 
ženem delu že nekaj dobrih izkušenj in spoznanj, ki jih bomo pri nadaljnjem 
prizadevanju na tem področju znali dobro izkoristiti. 

Na področju spreminjanja temeljev družbenoekonomskih odnosov v smislu 
določil zakona o združenem delu smo bili v podravski regiji priča najrazlič- 
nejšim pojavom. V vseh delovnih sredinah, kjer smo vodih razgovore v okviru 
akcije 120, ki jo je vodila Zveza komunistov, kakor tudi v okviru akcije 130, 
ki smo jo vodili Sindikati, prav tako pa tudi v razgovorih, ki smo jih vodili v 
okviru akcije obiskovanja organizacij združenega dela, ki so bile zastavljene 
V sleherni občini podravske regije, smo venomer poslušali, da bomo in da mo- 
ramo temeljne spremembe pri spreminjanju družbenoekonomskih odnosov 
opraviti v združenem delu. 

Prav tako smo imeli dokajšnje število organizacij združenega dela, kjer 
se niso hoteli sprijazniti z dejstvom, da moramo za vsako delovno opravita po- 
iskati takšne kriterije in merila za ocenjevanje uspešnosti, na podlagi katerih 
si bodo delavci sami in po najkrajšem postopku lahko izračunali svojo uspeš- 
nost pri opravljanju določenih del in opravil. Poiskati takšne, tako konkretne 
in razumljive kriterije za merjenje uspešnosti vsakega posameznika pri oprav- 
ljanju določenih del in opravil pa ni lahka in enostavna naloga. Zato bo po- 
trebno prav tej nalogi pri nadaljnjem uresničevanju zakona o združenem delu 
in spreminjanju družbenoekonomskih odnosov posvetiti kar največ pozornosti. 

Kljub vsem slabostim na tem področju pa smo v nekem smislu vseeno 
zadovoljni, saj ugotavljamo, da se je v vseh delovnih sredinah pričel proces 
spreminjanja družbenoekonomskih odnosov. Menim, da je razumljivo, da v tem 
času še ni večjih rezultatov vzpostavljanja dohodkovnih odnosov znotraj orga- 
nizacij združenega dela; to je med temeljnimi organizacijami združenega dela 
na eni strani in med temeljnimi organizacijami združenega dela in delovnimi 
skupnostmi skupnih služb na drugi strani. To še zlasti velja pri vzpostavljaju 
dohodkovnih odnosov med temeljnimi organizacijami združenega dela, organi- 
zacijami združenega dela, pa tudi sestavljenimi organizacijami združenega 
dela in raznimi združenji, kar bi po našem mnenju moralo biti podlaga in iz- 
hodišče-za vzpostavljanje resnične dohodkovne soodvisnosti znotraj organizacij 
združenega dela, pa tudi širše v naši družbi. 

V našem območju je še vedno dokajšnje število organizacij združenega 
dela, ki se ne morejo sprijazniti z dejstvom, da je dohodek ne glede, v kateri 
obliki združenega dela se ustvarja, v končni stopnji dohodek temeljne organi- 
zacije združenega dela. To pa je nasprotno popolnoma razvidno in jasno povsod 
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tam, kjer so urejeni odnosi med delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela in kjer so strokovne službe tako organizirane, da delavec v temeljni orga- 
nizaciji združnega dela pri odločanju o proizvodnih odnosih ve, kaj in kako se 
dela, kakšni so proizvodni stroški, kakšni so viri dohodka in kjer delavec točno 
ve, kakšne so zakonske, pogodbene, pa tudi druge obveznosti njegove temeljne 
organizacije združenega dela. 

Menim, da le na tej podlagi delavec oziroma delavci v sleherni temeljni 
organizaciji združenega dela lahko s polno odgovornostjo odločajo o delu in po- 
slovanju, pa tudi o dohodku temeljne organizacije združenega dela. Pri vzpo- 
stavljanju in oblikovanju tako zastavljenih dohodkovnih odnosov, pa tudi po- 
ložaja delavcev v temeljni organizaciji združenega dela, še vedno nismo na- 
redili dovolj, in bo treba prav temu področju pri nadaljnjem uresničevanju 
zakona o združenem delu, vsaj v našem območju, posvetiti znatno večjo po- 
zornost. 

Po do sedaj zbranih podatkih, reči moram, da so še vedno nepopolni, lahko 
zaključimo, da je navzoč večji interes za vzpostavljanje dohodkovnih odnosov 
z združevanjem dela in sredstev v tistih organizacijah združenega dela, ki si 
na podlagi takšnega povezovanja želijo ali pa vsaj pričakujejo boljši ekonom- 
ski položaj, kot so ga imele v preteklosti, in da je slabši interes za vzpostav- 
ljanje dohodkovnih odnosov v tistih organizacijah združenega dela, ki so v 
preteklih letih, zaradi takšnih ali drugačnih pogojev, uspele doseči in obdržati 
razmeroma ugoden ekonomski položaj. 

Naš nadaljnji dogovor v podravski regiji velja temu, da ne smemo pod 
nobenim pogojem dovoliti, prav sedaj- v začetku letošnjega leta, da bi pre- 
dolgo počivali na doseženih uspehih pri uresničevanju zakona o združenem 
delu, temveč da moramo doseženo razgibanost, doseženo aktivnost v vseh de- 
lovnih sredinah obdržati, da se ob koncu letošnjega leta ne bi ponovilo stanje, 
kakršnega smo imeli ob koncu lanskega leta, ko smo zaradi časovne stiske 
sprejemali dostikrat ne dovolj dodelane, pa tudi s strani članov kolektiva 
premalo poznane samoupravne sporazume in druge samoupravne akte. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! K besedi se je priglasil to- 
variš Miroslav Jug, član Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

Miroslav Jug: Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da dam nekaj 
ugotovitev o uresničevanju zakona o združenem delu v območju občine Nova 
Gorica. 

Osrednja naloga vseh delovnih ljudi in družbenopolitičnih organizacij v 
občini Nova Gorica v preteklem in letošnjem letu je bila priprava posameznih 
samoupravnih aktov, izdelanih po določilih zakona o združenem delu. V pri- 
pravo aktov je bilo vključeno večje število strokovnjakov in posebna komisija 
za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu v območju občine Nova 
Gorica. Ta komisija je pomagala izpeljati »akcijo 130« in sama izvedla »akcijo 
10« v največjih delovnih organizacijah, nosilkah družbenoekonomskega razvoja 
v občini. 

Komisija je ugotovila, da so bili vsi samoupravni sporazumi sprejeti de- 
cembra 1977 in v začetku januarja 1978, posamezni pravilniki o delitvi osebnih 
dohodkov pa tudi v februarju mesecu 1078. V sodelovanju s skupino delegatov 
za zbore Republiške skupščine je bilo ugotovljeno, da so bili s sprejetjem 
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ustreznih samoupravnih aktov doseženi bistveni premiki pri oblikovanju do- 
hodkovnih odnosov in načel samoupravnega odločanja. Večina teh sprememb 
je v sedanjem času še samo zastavljenih, nekaj pa že dejansko uporabljenih. 
Oboje nam je dalo osnovo, da lahko opozorimo na probleme, ki jih bomo mo- 
rali pri nadaljnjem delu reševati in opravljati s skupnimi močmi. 

Za področje svobodne menjave dela med skupnimi službami in temeljnimi 
organizacijami združenega dela ugotavljamo, da je v primerjavi s prejšnjim 
stanjem napravljen bistven premik pri urejanju medsebojnih odnosov. Iz pre- 
težno stroškovnega načina financiraja skupnih služb prehajamo na nove osno- 
ve, pri katerih predstavljajo temelje obseg in kvaliteta nalog, ki so zaupane 
skupnim službam, ter ustvarjeni dohodek združenih tozdov. 

V večini delovnih organizacij v našem območju so se odnosi med skupni- 
mi službami in temeljnimi organizacijami združenega dela uredili s samoup- 
ravnimi sporazumi o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih. Ti 
sporazumi slonijo na planiranju vrste in obsega nalog, ki so konkretizirane v 
letnih programih dela. Na podlagi sprejetih letnih programov dela so bili izde- 
lani letni plani sredstev skupnih služb. Glede na povezanost dela posamez- 
nih enot v skupnih službah in temeljnih organizacijah sprejemamo planirane 
dežele sredstev za vsak oddelek posebej. Ta sredstva bodo temeljne organi- 
zacije združenega dela prispevale ob normalnem izpolnjevanju predvidenih 
nalog, tako glede vrste, obsega kakor tudi glede kvalitete. Planski deleži še 
ne pomenijo realiziranega prihodka skupnih služb, temveč je ta odvisen od 
obsega in kvalitete opravljenih nalog in kar je najvažnejše, od dohodka, dose- 
ženega skupaj z združenimi temeljnimi organizacijami združenega dela. Na ta 
način delijo delavci skupnih služb »usodo« z delavci temeljnih organizacij 
združenega dela. Delavci v skupnih službah oblikujejo celoten prihodek za 
udeležbo v dohodku temeljnih organizacij združenega dela. Z njim prosto raz- 
polagajo ter so stimulirani za racionalno porabo teh sredstev. 

Zastavljeni sistem svobodne menjave dela je dosegel zadovoljivo raven 
medsebojne povezanosti in odvisnosti pri ustvarjanju dohodka. Pomembna 
nadaljnja naloga na tem področju je izdelava objektivnih meril za ugotavljanje 
uspešnosti opravljenih nalog in rezultatov dela skupnih služb prek uspešnosti 
poslovanja združenih temeljnih organizacij združenega dela. 

Na področju urejanja medsebojnih dohodkovnih odnosov prihaja do dolo- 
čenih posebnih rešitev. Te primere imamo zlasti tam, kjer dohodkovna veriga 
ni kompleksno urejena in povezana. Tako imamo primere organizacij združene- 
ga dela za katere je značilna komplementarna proizvodnja in se v tem sklopu 
proizvajajo izdelki, ki tvorijo komplet izdelkov za potrebe tržišča. Glede na to, 
da ne obstaja integralni proizvod, se uresničujejo vsi skupni interesi združenih 
temeljnih organizacij prek trga. Te temeljne organizacije usklajujejo svoje 
skupne interese s skupnim planskim dogovorom, s katerim se tudi dogovarja- 
jo za notranjo plansko organizacijo dela in specializacijo. 

Glede na to, da v danem trenutku še niso vzpostavljeni dohodkovni odnosi 
s finalisti, zaradi nakazane delitve proizvodnega programa nastaja situacija, 
da posamezne temeljne organizacije proizvajajo različno akumulativne proiz- 
vode. Za rešitev te situacije so se tozdi v eni od naših delovnih organizacij 
dogovorili o udeležbi temeljne organizacije z manj akumulativnimi proizvodi 
v delu prihodka temeljnih organizacij z bolj akumulativnimi proizvodi. Udelež- 
ba je pogojena s skupnim planskim dogovorom o notranji organizaciji dela in 
specializaciji proizvodnje. 
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S tako postavljenim planskim dogovorom se dejansko opredeljuje priz- 
navanje vloženega dela, to je enotnih normativov in standardov. Ob tem mo- 
ramo poudariti, da ne gre za prelivanje dohodka, temveč za enakoviedno priz- 
navanje vloženega dela delavcev, katerih proizvodi niso dovolj akumulativni 
vendar so za komplementarnost proizvodov nujno potrebni. Seveda pa še 
vedno obstaja možnost, da taka temeljna organizacija združenega dela slabo 
izpolnjuje plansko dogovorjene naloge zaradi subjektivnih dejavnikov. V tem 
primeru pa ne pride do udeležbe za razliko v akumulaciji, temveč nosijo de- 
lavci tega tozda posledice sami. 

Na področju izpopolnjevanja delitve osebnih dohodkov smo dosegli neka- 
tere vsebinske spremembe, določena vprašanja pa so ostala še vedno odprta. 
Pomembno je, da smo opredelili odvisnost osebnih dohodkov od ustvarjenega 
dohodka. Ugotavljamo, da je večina organizacij združenega dela vključila me- 
rila odvisnosti osebnega dohodka od ustvarjenega dohodka v svoje samoup- 
ravne akte, kar zagotavlja, da se bodo osebni dohodki v večji meri kot doslej 
gibali v skladu z doseženimi rezultati. Premalo učinkoviti smo bili pri iska- 
nju individualnih meril, ki naj bi spodbujala k produktivnosti in učinkovitej- 
šemu delu. Dokaj zadovoljive rešitve imamo za neposredno delo v proizvodnji, 
kar pa ne velja za ugotavljanje rezultatov delavcev izven proizvodnje. Na tem 
področju smo priča dokaj razširjenemu pojavu raznih vrst ocenjevanja, za 
katera pa menimo, da niso povsem ustrezna. Dejanski rezultati teh ocenjevanj 
so prevelika posplošenost kriterijev, uravnilovka in tako dalje. Ocenjujemo, da 
za učinkovito ugotavljanje dela posameznika manjka bistvena osnova, to je 
katalog del in nalog. Menimo, da bi ob velikem številu posvetovanj in simpo- 
zijev o delitvi osebnega dohodka lahko izdelali enotna izhodišča in metodolo- 
gijo za oblikovanje kataloga del in nalog ter njihovo uporabo v praksi. S tem 
bi prišli do enotnih družbeno potrjenih izhodišč za opredelitev m vrednotenje 
tipičnih del ali skupin del v republiki. S tem pa bi lahko uresničili določila 
zakona o združenem delu o družbenem značaju dohodka ter bi omogočili 
uporabo enotnih kazalcev. Ce namreč uporablja to materijo vsak po svoje, so 
kazalci v praksi neuporabni. 

Veliko smo pričakovali od povezovanja proizvodnje in trgovine, vendar 
dosedanje izkušnje kažejo, da smo le formalno zadostili zakonskim zahtevam. 
Vzroki za tako stanje so predvsem v tem, da še nismo uspeli odpraviti tra- 
dicionalnega nasprotja med proizvodnjo in trgovino. Kljub temu, da so naprav- 
ljeni določeni premiki, še nismo dojeli družbenega značaja in medsebojne živ- 
ljenjske povezanosti proizvodnje in prometa. Na tem področju imamo se ved- 
no precej podjetniške miselnosti in klasičnih tržnih odnosov. 

Ugotavljamo, da so bili med proizvodnjo in trgovino tudi v našem območ- 
ju izdelani in sprejeti ustrezni samoupravni sporazumi, ki urejajo vsa načela 
v skladu z zakonom, so pa premalo konkretni, neživljenjski m ne posegajo 
bistveno v pridobivanje in razpolaganje skupno ustvarjenega dohodka. 

Problemi, ki jih vidimo pri uveljavljanju povezanosti proizvodnje in trgo- 
vine, so specifični, tako pri trgovini kot tudi pri proizvodnji. Pri trgovini so 
v našem območju predvsem naslednji problemi: akumulativnost trgovine nada- 
lje nenehno upada, zaradi zamrznjenih marž v absolutnem znesku od leta 
1970 dalje; zaostajanje posodabljanja racionalizacije trgovine, še posebno v 
obmejnem območju, kjer so potrebni prodajni prostori tudi za tujega kupca, 
prelivanje dohodka od izdelkov z normalno akumulacijo k izdelkom, pri pro- 
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daji katerih trgovina ne pokriva niti stroškov; pomanjkljiva raziskava trga za 
potrebe dohodkovne verige. 

Na področju proizvodnje pa so problemi naslednji: razdrobljenost in slaba 
izkoriščenost zmogljivosti, premajhna tržna utemeljenost proizvodnih progra- 
mov, zaostajanje tehnološke opremljenosti dela in posodabljanja proizvodnih 
zmogljivosti ter slabšanje akumulativnosti, zaradi naraščanja materialnih stroš- 
kov ter skupne in splošne porabe. 

Vključevanje potrošnika kot zadnjega člena v verigi družbene reprodukci- 
je poteka odločno prepočasi. Potrošniški sveti se sicer ustanavljajo, vendar 
njihova vloga in delo še nista zaživela. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Tovariš Venčeslav Zalezina je 
svojo razpravo dal v pismeni obliki, k besedi pa se je prijavil tovariš Franc 
Kobentar, član republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije! 

Franc Kobentar: Tovarišice in 'tovariši delegati! Uveljavljanje 
oziroma izvajanje zakona o združenem delu je v občini Jesenice spremljala 
vrsta dejavnikov, od Občinskega sveta Zveze sindikatov, komisije pri Komite- 
ju ZK in komisije pri občinskem zboru združenega dela, do družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja. To spremljanje je bilo politično in strokovno, kar 
pomeni ustrezno stopnjo vpliva družbenopolitičnih organizacij in drugih na 
tiste delavce v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, ki so naj- 
bolj odgovorni za to, da se določbe zakona opredelijo v samoupravnih splošnih 
aktih in seveda izpeljejo v neposredni praksi. 

V preteklem letu je bil pretežni del te aktivnosti usmerjen v akcijo, da 
se pospeši sprejemanje samoupravnih splošnih aktov, vprašanje vsebine pa se 
je nekoliko zapostavljalo. Verjetno je bila takšna dejavnost glede na položaj 
primerna, saj je bila rezultat tega, da je zelo malo organizacij združenega dela, 
ki niso sprejele samoupravnih splošnih aktov. 

Naloga vseh tistih, ki spremljajo izvajanje zakona o združenem delu je 
bila v letu 1977 razmeroma uspešno opravljena, kar seveda mora postati os- 
nova m spodbuda za nadaljnje delo. Sledi namreč dosti pomembnejša in tudi 
zahtevnejša naloga, to je pregled vsebine samoupravnih splošnih aktov in ce- 
lotno nadaljnje delo, ki iz tega sledi. 

na kratko strnemo najpomembnejša dosedanja zapažanja in ugotovitve 
lahko rečemo, da so bile priprave v nekaterih sredinah preveč splošne in da 
je bilo opaziti dokaj počasen pristop k spremljanju oziroma usklajevanju samo- 
upravnih splošnih aktov ter pripravi novih, ki jih zahteva zakon o združenem 

elu. Tega ne bi mogli označiti kot odklonilno stališče združenega dela tem- 
več je bilo bolj navzoče stališče, da se bo to že nekako uredilo. To je ime- 
o za posledico, da se je resno delo pričelo pravzaprav šele v septembru v 

nekaterih sredinah pa tudi kasneje. 
Nadaljnja posledica tega je bila, da so bili domala vsi referendumi ali 

zbori izvedeni šele konec decembra, pri tem pa v večini primerov kršeni roki 
sprejemanja. Velika pomanjkljivost sicer dobro organizirane akcije je bila ta, 
da je šele pospešena družbenopolitična akcija razgibala določene sredine in 
jih spodbudila k aktivnejšemu delu. 

Druga značilnost je bila, da so zlasti manjše organizacije združenega dela 
ki so strokovno šibke, pričakovale, da bodo enostavno dobile osnutke samo- 
upravnih splosnih aktov od drugod, niso pa si prizadevale, da bi same poiskale 
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rešitve. To seveda ne velja za vse. Pri nekaterih delovnih organizacijah je bilo 
opaziti, da so uporabile različne, predvsem branžne vzorce in jih prepisovale. 

V začetku leta 1978 se je pričela intenzivneje analizirati vsebina že spre- 
jetih samoupravnih aktov. Ugotavljamo, da je bilo najlažje delo in najmanj 
iskanja v temeljnih in delovnih organizacijah pri statusnih aktih. Največ pro- 
blemov in negotovosti pa je na področju dohodkovnih odnosov in delitve sred- 
stev za osebne dohodke. Ne moremo reči, da je to področje slabo obdelano, 
vsekakor pa moramo v letošnjem letu to področje opredeliti še boljše. Posebno 
hudih odstopanj od zakonskih določb ni, vendar je zaslediti nekaj takšnih po- 
manjkljivosti, kakršne se v bodoče ne bi smele pojavljati in se jim bomo mo- 
rali izogibati. 

Pristop k opredelitvi dohodkovnih odnosov kot ene temeljnih sestavin 
novih družbenoekonomskih odnosov je bil preveč administrativen, sicer ne v 
smislu, da je bilo to področje vodilnih in strokovnih struktur, temveč v tem, da 
svobodna menjava še vse preveč izhaja iz nekih statističnih ekonomskih izhodišč. 
Tipičen primer je odnos tozdov in delovnih skupnosti skupnih služb. Ponekod 
je opaziti pravi proračunski odnos, kar pa verjetno ne sme in ne more biti 
posledica tega, kar smo z zakonom o združenem delu hoteli doseči. 

Čeprav nimam namena do podrobnosti analizirati pomanjkljivosti, ki so se 
do sedaj pojavljale, bi vendarle opozoril še na nekatere stvari. 

Dogaja se, da tozdi v okviru delovne organizacije sprejemajo samoupravni 
splošni akt, ki ureja skupne osnove in merila za delitev sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo. V pravilnikih za delitev sredstev za osebne do- 
hodke nekateri tozdi enostavno upoštevajo samo določbe ustreznega branžnega 
sporazuma, ker je ta zanje ugodnejši. Glede na dosedanje izkušnje je mogoče 
trditi, da ni bilo dovolj prizadevanj za originalne rešitve. Ni bilo iskanja novih 
svojstvenih rešitev. To pomankljivost bo treba s prizadevnostjo vseh odpraviti 
in popraviti. Verjetno pa bo svojo oceno dala tudi neposredna praksa, ki bo 
najbolj pokazala in izpostavila tisto, kar ni dobro. 

V lanskem letu v jeseniški občini niso potekala prizadevanja zgolj s ciljem 
usklajevanja samoupravnih splošnih aktov, temveč tudi z vsebinskim ciljem. 
Ustanovljenih je bilo precej novih temeljnih organizacij. Samo v Železarni 
Jesenice so namesto prejšnjih štirih oblikovali 22 temeljnih organizacij. Ne 
dvomno tudi to pomeni uresničevanje zakona o združenem delu. 

Pomembno je tudi to, da so tako v Železarni Jesenice kot tudi v drugih 
delovnih organizacijah statusne spremembe narekovale potrebe, kar so delav- 
ci jasno pokazali na referendumih. Ker pa nobena stvar ni lahka, tudi ob tem 
ugotavljamo določene pomankljivosti. Tako še vedno niso zadovoljivo urejena 
sredstva, pravice in obveznosti med temeljnimi organizacijami. Ponovno lahko 
ugotavljamo preveč administrativen pristop k reševanju teh, za posamezne de- 
lovne sredine izredno pomembnih vprašanj. 

Čeprav sem navedel nekaj pomanjkljivosti, smo v naši občini s sedanjim 
delom in stanjem pri uresničevanju zakona o združenem delu še kar zadovolj- 
ni. Zavedamo se, da to stanje ni statične kategorije, temveč dinamičen proces, 
ki nikoli ne more biti končan. 

Močan argument, ki nas spodbuja, je prav spoznanje in pripravljenost 
delovnih ljudi, da z novimi, bolj humanimi in demokratičnimi odnosi uresni- 
čujejo' elementarno pravico človeka, da razpolaga z delovnimi sredstvi, kot 
tudi z rezultati dela. 
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Seveda bomo lahko dosegli uspehe le v primeru, če naša politična akcija 
ne bo prenehala. Prizadevati si moramo, da v tem letu samoupravne splošne 
akte dosledno prilagodimo vsebini zakona o združenem delu, da odpravimo 
nekatere že znane pomanjkljivosti. Zahtevali bomo, da se odnosi med temelj- 
nimi organizacijami in skupnimi naložbami dosledno razvijajo po načelu svo- 
bodne menjave dela, da samoupravno planiranje in planski dokumenti posta- 
nejo del proizvodnega in družbenega procesa, da bodo odpravljeni nekateri 
problemi pri dogovarjanju glede skupne porabe oziroma pri odnosih med or- 
ganizacijami združenega dela materialne proizvodnje in organizacijami zdru- 
ženega dela družbenih dejavnosti. V pomoč pri tem delu nam bodo vsekakor 
tudi stališča in priporočila republiške komisije za spremljanje izvajanja zako- 
na o združenem delu. 

Poročilo, ki ga danes obravnavata Zbor združenega dela in Zveza sindi- 
katov Slovenije, nam je vsekakor dokaz, da smo na pravi poti in da so naši 
cilji pri uresničevanju zakona o združenem delu pravilno in objektivno postav- 
ljeni. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! K besedi se je priglasila 
tovarišica Francka Herga, delegatka gospodarskega področja, 13. okoliš — 
Maribor! 

Francka Herga: Skupina delegatov iz Maribora in člani Komisije 
za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu so obravnavali navedena 
stališča in priporočila. Ker so ugotovitve delegatov v občini Maribor Komisi- 
je več ali manj podobne, ne bom prebrala svoje razprave; pripomnim naj le, 
da je bila ena izmed glavnih ugotovitev, za katero menim, da je podkrepljena 
tudi v današnji razpravi, da znamo napisati dobra priporočila in stališča, da 
znamo povedati, kaj je narobe, vendar da smo dosti premalo dosledni in da ne 
postavljamo akcije tako, da bi vedeli, kdo je odgovoren zanjo in kdaj kdo 
mora kaj napraviti. V tem smislu dajemo predloge za dopolnitev predlaganih 
priporočil, in sicer: 

K 1. točki: Določiti je treba, do kdaj mora biti navedeno v tej točki oprav- 
ljeno in komu naj se posredujejo navedene ocene. 

K 3. točki: Določiti je potrebno rok, do kdaj je potrebno predložiti osnutek 
za urejanje financiranja družbenih dejavnosti na načelih svobodne menjave, 
kot jih zahteva zakon o združenem delu. Do tega roka naj se pripravijo pro- 
grami za srednjeročne obdobje in za prihodnje leto. Rok naj bo v skladu 
z zahtevo zakona o združenem delu, da je treba sočasno predložiti vse ob- 
veznosti. 

K 4. točki. Gospodarska zbornica Slovenije naj izpopolni sistem in usmeri 
svoja prizadevanja v spremembo sistemskih rešitev, ki povzročajo večanje ad- 
ministrativnega aparata na vseh področjih, kar negativno vpliva na izvajanje 
zakona o združenem delu. V to naj se vključijo tudi druge ustrezne institucije. 

K 5. točki: Občinske skupščine in njihove komisije za spremljanje izva- 
janja zakona o združenem delu naj do določenega roka, predlagamo rok 30. 
junij 1978, obravnavajo opravljeno analizo v svojih zborih združenega dela. 

V 3. točki tretjega poglavja naj Komisija Skupščine SR Slovenije za 
spremljanje izvajanja zakona o združenem delu izdela predlog metodologije 
za vsebinski pregled samoupravnih splošnih aktov o delitvi sredstev za osebne 
dohodke. 
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Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
Pismeno razpravo je oddal tudi predstavnik Gospodarske zbornice tovariš 
Franci Gerbec. 

Lahko zaključim razpravo? (Da.) Zaključujem razpravo. Menim, da je bila 
razprava konkretna in konstruktivna in da je v glavnem podprla predložena 
stališča, priporočila in sklepe. Tovarišica Francka Herga je dala nekaj kon- 
kretnih predlogov, zato prekinjam to točko dnevnega reda in prosim, da se 
člani komisije sestanejo v sobi 110 in se opredelijo glede teh predlogov. Prosim 
da se te seje udeleži tudi tovarišica Francka Herga. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog stališč in 
priporočil o samoupravnem sporazumevanju o združevanju dela delavcev v 
temeljni organizaciji. 

Predlog stališč je Skupščini predložilo Predsedstvo Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije. Za svojega predstavnika je določilo tovariša Fran- 
ca Polaka, člana sekretariata Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika določil 
tovariša Pavla Gantarja, člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja 
za delo. 

Predlog stališč in priporočil so obravnavali: Odbor za družbenopolitični 
sistem, Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu in zako- 
hodajno-pravna komisija. Poročila ste prejeli. 

Danes ste prejeli tudi gradivo »Temeljne značilnosti samoupravnih spo- 
razumov o združevanju dela delavcev v temeljnih organizacijah«, ki ga je pri- 
pravil Jugoslovanski center za teorijo in prakso samoupravljanja v ustanav- 
ljanju. 

Predlagam, da imenujemo skupino delegatov, ki bo na podlagi razprave ter 
predlogov, mnenj in stališč iz razprave oblikovala morebitne predloge za spre- 
membo in dopolnitev predloženih stališč. V to skupino predlagam tovariša Ja- 
neza Zeleznikarja, tovarišico Zoro Gosak in tovariša Boža Pančurja. 

Ima kdo spreminjevalni predlog? Ce nihče, kdor je za, naj prosim glasuje! 
(Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog za delovno skupino sprejet. 
Od zveze sindikatov oziroma od predlagatelja bodo sodelovali tovariši 

Franc Polak, Jernej Šuštar in Ivan Godec. 
Uvodno besedo ima tovariš Franc Polak! 

Franc Polak: Tovarišice in tovariši delegati! V okviru celotne druž- 
bene aktivnosti so organi Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije v 
preteklem obdobju že sprejeli stališča in gradiva v zvezi s samoupravnim 
sporazumom o združevanju dela delavcev v temeljni organizaciji. Ze maja 
preteklega leta so bile objavljene v Sindikalnem Poročevalcu v prilogi Delav- 
ske enotnosti teze o samoupravnem sporazumu o združevanju dela delavcev 
v temeljni organizaciji, v delovni skupnosti in enoviti delovni organizaciji, 
ki smo jih v novembru 1977 leta tudi izpopolnili na podlagi konkretne aktiv- 
nosti v praksi in spoznanj, do katerih smo se dokopali. Pri iskanju rešitev so 
bile navzoče tudi dileme in zmote, ki so bile v veliki meri pogojene tudi s 
tem, ker nismo dojeli pravega pomena tega akta. 
6 
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To se je videlo predvsem pri naravnanosti vsebine tega pomembnega akta 
za utrjevanje in praktično izpeljavo delavčevega samoupravnega položaja v 
združenem delu. Toge črke, zgolj formalno pravne izpeljave in formulacije, ki 
so izhajale le iz enega ali dveh členov o združenem delu, so nam delale 
največ preglavic. Zato sedaj predlagamo precej širša stališča in priporočila. 
Tudi ta stališča in priporočila niso in ne morejo biti trajni in nespremenljivi 
akt. Dopolnjevali ga bomo na podlagi prakse in teorije, ki sta nam že sedaj 
dajali osnovo za naše opredelitve in usmeritve. 

Nujno je, da značilnosti, ki so se pokazale v družbeni aktivnosti pri ure- 
sničevanju zakona o združenem delu, ocenimo, izoblikujemo naš odnos do njih 
in jih v nadaljnji aktivnosti vgrajujemo v vsakodnevno družbeno prakso. 

Omenjeni samoupravni sporazum je za delavca v temeljni organizaciji 
podlaga za uveljavljanje njegove oblasti in odgovornosti, ki jo s tem prevze- 
ma v okviru socialističnega samoupravnega sistema. 

Želim poudariti, da je namen predloženega akta doseči večjo skladnost 
tega dokumenta s samoupravnimi socialističnimi odnosi, uzakonjenimi z usta- 
vo in zakonom o združenem delu, pa tudi večjo zagretost in revolucionar- 
nost za vsebino tega sporazuma v vrstah delavcev samih. Ze sprejeti samo- 
upravni sporazumi delavcem v marsikateri temeljni organizaciji še niso za- 
dostna opora za uveljavitev njihove vloge v celoti samoupravnih odnosov, 
prisotna odprta vprašanja v praksi, poti razreševanja v temeljni organizaciji 
in dopolnjevanje že sprejetih sporazumov so v rokah delavcev. Delavci sami 
ugotavljajo svoje interese in opredeljujejo rešitve zanje, razrešujejo proti- 
slovja in konflikte v skladu s širšimi družbenimi interesi in cilji, ne pa kdo 
drug mimo njih ali v njihovem imenu. 

Predloženi akt nima namena dajati podrobnih napotkov za reševanje kon- 
kretnih vprašanj v posameznih temeljnih organizacijah. Tega za nekaj tisoč 
temeljnih organizacij ni mogoče storiti. Tudi ni vzorec, daje pa vseeno dovolj ši- 
roke opredelitve in usmeritve, ki omogočajo, da ta stališča in priporočila upo- 
rabijo pri izpopolnjevanju že sprejetih, kot tudi pri oblikovanju novih samo- 
upravnih sporazumov o združevanju dela delavcev v temeljni organizaciji, de- 
lovni skupnosti in enoviti delovni organizaciji. 

Izdelana je bila analiza »Temeljne značilnosti samoupravnih sporazumov 
o združevanju dela delavcev v temeljni organizaciji«, ki ste jo danes dobili na 
mizo. Iz te analize povzemam naslednje: 

Ob zbiranju sporazumov o združevanju na področju industrije smo ugo- 
tovili, da velika večina temeljnih organizacij ta novi samoupravni splošni akt 
ima. V tistih temeljnih organizacijah, kjer ta akt še ni sprejet, so že pripra- 
vili njegov osnutek ali predlog. 

V mnogih organizacijah združenega dela, ki imajo v svojem sestavu več- 
je število temeljnih organizacij, so pripravili enoten koncept oziroma model 
sporazuma o združevanju, ki velja za vse temeljne organizacije. Ti sporazumi 
se med seboj razlikujejo le v imenu in pri opredeljevanju dejavnosti, druga 
določila v njih so popolnoma enaka. 

Sporazumi o združevanju so grajeni očitno na stari, normativistični prak- 
si, tako da gre zgolj za enega izmed normativnih aktov, ki smo mu dali le 
nov naziv, pozablja pa se, da je ta akt za vsako temeljno organizacijo njegova 
ustava in zakon o združenem delu obenem. Razumevanja nove vsebine še ni. 
Sporazumi niso rasli iz temeljne organizacije združenega dela, iz položaja de- 
lavcev v njej, iz konkretnih situacij in posebnosti. 
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V analiziranih sporazumih o združevanju niso konkretizirani družbeno- 
ekonomski temelji položaja delavcev, ki združujejo svoje delo v temeljni orga- 
nizaciji. Največji vsebinski, kvantitativni in kvalitativni poudarek je dan de- 
lovnim razmerjem ter organizaciji uresničevanja samoupravljanja. To dejstvo 
opozarja, da ti sporazumi še niso podlaga za doseganje bistva družbenoeko- 
nomske preobrazbe. 

Obveščanje je formalno vsebovano v sporazumih, o združevanju, vendar 
so preveč splošne določbe še nezadovoljiva osnova za uresničevanje samoup- 
ravne vloge delavcev. 

Določila o obveščanju še ne temeljijo na specifičnih pogojih samouprav- 
nega procesa v posameznih temeljnih organizacijah. Osnov za določbe glede 
obveščanja še ni. Vsebina obveščanja je največkrat prepis zakonskih določil, 
polovica sporazumov pa nima nikakršnih določb o sredstvih obveščanja. 

Analiza je pokazala, da se je nujno družbeno dogovoriti za okvir vsebine 
vprašanj, ki naj jih delavci uredijo s tem aktom, kajti niti 336. člen zakona o 
združenem delu niti 49. člen zakona o delovnih razmerjih ne usmerjata na 
celoto tega okvira. Zato sta potrebna jasnejši družbeni dogovor in izobliko- 
vanje priporočil, ki bosta nedvomno nakazovala vsebinski okvir sporazume- 
vanja delavcev v tem sporazumu. 

Samoupravni sporazumi so nastajali v naglici, manjkala je družbeno- 
politična usmeritev za urejanje celovitih družbenoekonomskih odnosov, ki jih 
delavci urejajo s tem aktom. Zato je naravnanost predlaganih stališč in pripo- 
ročil v tem, da opozorimo na celovitost in potreben širši akcijski pristop, ki 
bo v nadaljnji aktivnosti omogočal razreševanje vprašanj, ki se pojavljajo v 
praksi. 

V uvodnem delu stališč jasno opredeljujemo, da je ta samoupravni spo- 
razum okvir in podlaga za urejanje medsebojnih samoupravnih pravic, obve- 
znosti in dolžnosti delavcev v združenem delu, kakor tudi za institucionalno 
oblikovanje združenega dela, za združevanje dela in sredstev, za povezovanje 
in poslovno sodelovanje. Samoupravni sporazum je torej temelj za odločanje 
delavcev. Zato morajo biti vsi samoupravni splošni akti, ki jih sprejemajo de- 
lavci v temeljnih organizacijah izvedeni iz njega in v skladu z njim. 

Predlagana stališča in priporočila vsebujejo tudi opredelitve o obvešča- 
nju. Dejstvo je, da ima tisti, ki ima v rokah informacije, praviloma tudi naj- 
večji vpliv na odločitve. Za vsako opredeljevanje in odločanje so potrebne 
informacije, ki so podlaga vsake aktivnosti delavcev v združenem delu in v 
družbi. Zato je toliko bolj pomembno, da je delavec subjekt informacij, nji- 
hovega oblikovanja, pretoka in uporabe. V samoupravnem sporazumu delavci 
določijo načela o tem, kako mora biti urejen potek obveščanja o zadevah, ki 
so skupnega pomena v delovni oziroma sestavljeni organizaciji združenega 
dela, zlasti o skupnem prihodku, skupnem dohodku in o izvrševanju skupno 
dogovorjene poslovne politike in o drugem. V ta namen delavci uporabljajo 
zakonske in družbeno dogovorjene kazalce delovne in poslovne uspešnosti. 

Pri urejanju pravic, dolžnosti in odgovornosti pri obveščanju je potrebno 
opozoriti tudi na vlogo statuta, v katerem morajo biti konkretizirane naloge 
delavcev v strokovnih službah za zbiranje, urejanje in posredovanje podatkov, 
informacij in gradiv ter določiti njihovo odgovornost. 

V zvezi z odgovornostjo delavcev je treba v ustreznem samoupravnem 
splošnem aktu določiti, da delavci, katerim je obveščanje delovna dolžnost, 
hudo kršijo delovne dolžnosti, če kršijo določbe o rokih, v katerih so dolžni 
6* 
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pripraviti in dati take podatke, ali če zavestno dajejo pomanjkljive ali napač- 
ne podatke ter zamolčijo dejstva, ki vplivajo na odločitve. 

Posebej želim poudariti, da je v teh stališčih in priporočilih govor tudi 
o postopku, o vlogi Sindikatov, o vlogi skupščin družbenopolitičnih skupnosti 
in njihovih komisij za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, ne 
zato, da bi posebej vnašali neke določbe v samoupravne sporazume, temveč 
z namenom, da poudarimo njihovo vlogo v nadaljnjih prizadevanjih za uve- 
ljavljanje vloge in pomena tega samoupravnega sporazuma. Ali bolje rečeno, 
zaradi poudarka pomembnosti in odgovornosti, ki jo imajo drugi družbeni 
subjekti pri uveljavljanju in urejanju samoupravnega položaja delavcev in 
samoupravnih odnosov s tem temeljnim samoupravnim splošnim aktom. 

Stališča in priporočila o samoupravnem sporazumevanju o združevanju 
dela delavcev v temeljni organizaciji, ki so predložena v sprejetje delegatom 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, bodo glede na širši družbeni 
pomen usmerila in pospešila aktivnosti samih delavcev in vseh družbenih 
dejavnikov pri dograjevanju družbenoekonomskih in samoupravnih odnosov. 
V imenu Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije predlagam, da Zbor 
združenega dela predlagana stališča po razpravi sprejme. Hvala lepa. 

Podpredsednica Jolanda Slokar: Hvala! Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? Besedo ima tovariš Peter Toš! 

Peter Toš: Tovarišice in tovariši! Dovolite mi nekaj besed o tej do- 
kaj obsežni analizi, ki ste jo danes dobili na klop za razpravo o tej točki dnev- 
nega reda. 

Iniciativo za izdelavo te analize je dala Zveza sindikatov Slovenije, skup- 
no z Republiškim sekretariatom za delo, ki je izdelavo te analize tudi finan- 
ciral. 

Jugoslovanski center za teorijo in prakso je v analizo zajel 160 organiza- 
cij s področja industrije v Sloveniji in se iniciative za izdelavo te analize lotil 
z veliko vnemo, saj je to vnemo izkazal tudi z dejstvom, da jo je opravil v 
izredno kratkem časovnem roku, ki ni običajen za izdelavo tako zahtevnih 
analiz. 

Zeleh smo, da z analitičnim prispevkom dosežemo čimbolj poglobljeno in 
kvalitetno razpravo pri tej točki dnevnega reda Zbora združenega dela. 

Prav tako bi vas rad v teh kratkih besedah opozoril, glede na to, da ste 
dobili analizo šele danes predse in je niste uspeli prebrati, na nekatere, v uvo- 
du tovariša Franca Polaka neomenjene ali ne toliko poudarjene ugotovitve, 
ki izhajajo iz te analize: 

V I. poglavju analize razčlenjujemo nekatera osrednja izhodišča, oprede- 
ljujemo temelje socialističnega samoupravnga združenega dela v razmerju do 
tega temeljnega samoupravnega splošnega akta v celotni zgradbi socialistič- 
nega samoupravnega združenega dela. V tem istem delu opredeljujemo tudi 
značilnosti, ki tvorijo nove družbenoekonomske in politične osnove za obliko- 
vanje tega temeljnega samoupravnega splošnega akta. V tem delu skušamo 
širše osvetliti tudi družbeno potrebo po tem aktu. Odgovoriti moramo na vpra- 
šanje, zakaj to ne more v temeljni organizaciji več biti statut, temveč mora 
biti samoupravni sporazumski odnos med delavci, ki združujejo delo v njej. 
Skušamo opredeljevati tudi širši družbeni značaj tega akta in pri tem ugotav- 
ljamo, da z sklenitvijo tega sporazuma delavci ustanove sami sebe v temeljni 
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subjekt socialističnega samoupravnega združenega dela, da se ustanove v edi- 
nega nosilca družbenega dela in upravljanja z družbenim dohodkom v družbe- 
ni reprodukciji, v nosilca socialistične samoupravne integracije družbenega 
dela in na tej podlagi celotne naše družbene skupnosti. Sporazum o združe- 
vanju zato ni le normativna podlaga samoupravne organiziranosti delavcev v 
temeljni organizaciji, pač pa temeljni akt uresničevanja socialistične samo- 
upravne družbene ureditve v naši celotni družbeni praksi. 

V tem delu analize opredeljujemo bistvene značilnosti delavčevega polo- 
žaja v združenem delu, njegovo enakopravnost in svobodo v odnosih soodvis- 
nosti v družbeni reprodukciji. 

Iz teh izhodišč ugotavljamo, da je sporazum o združevanju razredni, iz- 
virni akt svobodnega združevanja dela na družbenih reprodukcijskih sredstvih, 
ne le v temeljni organizaciji združenega dela, pač pa v celoti socialističnega 
samoupravnega združenega dela. 

V prvem poglavju širše razčlenjujemo temeljni značaj tega samoupravne- 
ga splošnega akta, ki ga pogojuje dejstvo, da delavci s tem sporazumom usta- 
navljajo svojo pravico, na kateri temeljijo družbenoekonomska razmerja v 
združenem delu. Prav to dejstvo pogojuje, da je določila drugih splošnih aktov 
potrebno tolmačiti vedno le na podlagi tega sporazuma. Temeljni značaj spo- 
razuma je v tem, da delavci z njim pravzaprav vsebinsko osveščajo^ svojo te- 
meljno organizacijo združenega dela, temeljno organizacijo kot družbeni sub 
jekt ali kot družbeno izhodišče celote družbenih razmerij. Sporazum o zdru- 
ževanju je prav zato temeljni akt celotne zgradbe samoupravnega normativ- 
nega urejanja samoupravnih odnosov v združenem delu in samoupravnega 
urejanja odnosov v celotni družbeni skupnosti. 

Temeljni značaj tega akta se kaže tudi v tem, da z njegovim sprejetjem 
zaživi pravna norma ustave in zakona kot pravica, dolžnost in obveznost kon- 
kretnih delavcev v procesu družbene reprodukcije. Prav v tem vidimo, da se 
kaže njegov revolucionarni značaj, da je to pravzaprav revolucionarni akt naj- 
širše akcije v združeno delo samoupravno organiziranih delavcev, kar mora 
postati njegovo temeljno družbenopolitično obeležje. 

Temeljni značaj tega akta namreč ni le v smislu formalne skladnosti 
drugih aktov z njegovo vsebino, pač pa v smislu enotnosti akcije delavcev za 
doseganje ciljev socialističnega samoupravnega združevanja dela na družbenih 
sredstvih za reprodukcijo. Doseči moramo, da bo ta sporazum postal osnova 
za tolmačenje volje delavcev, s tem pa osnova za razreševanje vseh protislovij 
pri usklajevanju različnih interesov, osnova za reševanje sporov ter družbe- 
nopravni temelj varovanja pridobitev v dosedanjem in prihodnjem razvoju 
samoupravnega položaja delavcev. 

V analizi se opredeljujemo tudi do vsebine teh temeljnih samoupravnih 
splošnih aktov. Kritično ocenjujemo pristope v dosedanji samoupravni praksi, 
ki iztrgani iz celote, iz vsebine zakona o združenem delu in ustave, pristo- 
pajo k uresničevanju posameznih nalog. Ta pristop se je v veliki meri izrazil 
prav pri oblikovanju tega temeljnega samoupravnega sporazuma. Tako je 
336. člen zakona o združenem delu, ki govori o zadevah, ki jih delavci urejajo 
s tem samoupravnim sporazumom, največkrat bil edina podlaga, kot da glede 
teh vprašanj zakon o združenem delu nima široko razčlenjenih sistemskih 
podlag. 

Glede drugih, v drugem poglavju nanizanih konkretnih, lahko rečem em- 
piričnih ugotovitev in rezultatov opravljene analize, ki jih je v svoji uvodni 
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besedi v glavnini povzel tudi tovariš Polak, naj še povem, da jih moramo 
obravnavati kot ugotovitve stanja v hitrem preobrazbenem toku. Ne gre jih 
jemati preveč kritično, saj smo še vedno v tisti razvojni fazi socialističnega 
samoupravljanja, v kateri ob čvrstih družbenoekonomskih izhodiščih ustave 
in zakona o združenem delu dnevno spoznavamo in razčlenjujemo posamezna 
vprašanja. Mednje prav gotovo sodi prav ta novi samoupravni temeljni sploš- 
ni akt. 

Zato smo tudi v analizi zapisali, da mnogi samoupravni sporazumi, ob 
zgolj formalistični vsebini, ki jo sicer v njih ugotavljamo, ne izražajo dejan- 
skih sprememb v razvoju samoupravne prakse. Vzrok za to je zlasti v tem, da 
v pretekli družbenopolitični akciji nismo dali zadostnega, ustreznega temelj- 
nega poudarka temu samoupravnemu splošnemu aktu. Vse to zahteva zlasti 
dvoje: da se jasneje, dovolj razčlenjeno opredelimo do vloge, značaja in vse- 
binskega okvira tega samoupravnega splošnega akta in da zasnujemo široko 
družbenopolitično akcijo med delavci v združenem delu, ki edini lahko spre- 
menijo vsebino tega akta. Tu pa je tudi v prihodnje osrednjega pomena orga- 
nizirana akcija sindikata. 

Prav tako je potrebno kontinuirano nadaljevati z analizo preobrazbe na 
tej temeljni točki celotnega normativnega urejanja odnosov v združenem delu. 
Potrebna je njegova še bolj poglobljena teoretična razčlemba, potrebna je 
stalna analiza o izvrševanju v teh aktih določene volje delavcev v samouprav- 
nem delovanju njihovih organov. Potrebna je tudi analiza, ki bo soočila te- 
meljni značaj vsebine teh samoupravnih sporazumov z vsemi drugimi samo- 
upravnimi splošnimi akti v temeljni organizaciji združenega dela. 

V teh in še nekaterih drugih stvareh v Jugoslovanskem centru načrtujemo 
nadaljevanje dela pri tej analizi. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Zaključujem 
razpravo. Ugotavljam, da ni bilo dopolnilnih predlogov glede stališč, priporočil 
in sklepov o samoupravnem sporazumevanju in združevanju delavcev v te- 
meljnih organizacijah. 

Ima kdo drugačno mnenje? (Ne.) Prehajamo na glasovanje. Dajem na gla- 
sovanje predlog stališč in priporočil o samoupravnem sporazumevanju o zdru- 
ževanju dela delavcev v temeljnih organizacijah. Kdor je za, naj prosim gla- 
suje! (104 delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(2 delegata). 

Ugotavljam, da so z večino glasov sprejeta stališča, priporočila in sklepi o 
samoupravnem sporazumevanju in združevanju delavcev v temeljnih organiza- 
cijah, ki nam jih je predložil Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije. 

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 5. točko 
dnevnega reda, to je na oceno stanja obmejnega gospodarskega sodelo- 
vanja ter naloge za uresničevanje sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o 
obmejnem gospodarskem sodelovanju Socialistične republike Slovenije s so- 
sednjimi državami, ki jih je predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

Glede na to, da to točko dnevnega reda obravnavamo v smislu drugega 
odstavka 399. in 400. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, predlagam, da 
jo obravnavamo brez navzočnosti javnosti. 
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Prehajamo na 6. točko dnevnegareda, to je na predlog zakona 
o uporabi presežka vplačanega prispevka in anuitet iz posojila za odpravo po- 
sledic potresa v Bosanski Krajini, ki ga je Skupščini Socialistične republike 
Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet k tej točki dnevnega reda določil 
dr. Mira Sajeta, republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za 
urbanizem. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije predlaga Skupšči- 
ni, da obravnava zakon v smislu 295. člena poslovnika Skupščine Socialistične 
republike Slovenije po hitrem postopku. Prosim predstavnika Izvršnega sveta, 
da obrazloži predlog! Besedo ima dr. Miro Saje. 

Dr. Miro Saje: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Z zakonom o prenehanju veljavnosti zakona o prispevkih za obnovo in 
graditev Skopja je določeno, da se sredstva presežkov vplačanega prispevka za 
odpravo posledic potresa v Bosanski Krajini vplačajo na račune sredstev soli- 
darnosti republik in avtonomnih pokrajin. V skladu s temi določili je bilo na 
podlagi posebnega sklepa Zveznega izvršnega sveta z dne 29. 9. 1977 na račun 
sredstev solidarnosti v SR Sloveniji vplačanih 23 milijonov 585 tisoč dinarjev 
kot presežek vplačil zavezancev iz SR Slovenije. 

O konkretnih oblikah in načinu dajanja te pomoči naj bi odločal Koordi- 
nacijski odbor pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije za odpravo posledic 
potresa na Kozjanskem in v Posočju. Ker tristopenjski postopek ne bi omogo- 
čal začetka celovite pomoči, brez večjih časovnih zamud, predlagamo, da se 
predlog zakona sprejme po hitrem postopku. 

Glede na to, da je bil del sredstev za odpravljanje posledic v Bosanski 
Krajini zagotovljen tudi v obliki kredita, se anuitete iz tega kredita po zakonu 
o prenosu sredstev za določene kredite na sredstva solidarnosti republik in 
avtonomnih pokrajin vračajo republikam in pokrajinam in vplačujejo na nji- 
hove račune solidarnosti. Od kredita, ki je bil dan Socialistični republiki Bosni 
in Hercegovini v višini 1315 milijonov dinarjev, odpade na Socialistično re- 
publiko Slovenijo 15,5%. 

Ta sredstva se vračajo v 25 letih, po obrestni meri 2 %. Dve anuiteti v 
skupnem znesku 23 milijonov 443 tisoč 100 dinarjev sta bili že vplačani na 
račun sredstev solidarnosti v SR Sloveniji, preostale letne anuitete bodo vpla- 
čane do konca leta 1995. Predlagamo, da se sredstva anuitet uporabijo za na- 
mene in na način, kot je to z obstoječimi predpisi in družbenimi dogovori 
opredeljeno za druga sredstva solidarnosti. O načinu porabe teh sredstev naj 
bi odločal odbor udeležencev družbenega dogovora, ki tudi sicer odloča o sred- 
stvih solidarnosti. Pri tem pa predlagamo, da se sredstva anuitet uporabijo za 
predvidene namene prej, preden se začno uporabljati še druga sredstva soli- 
darnosti v primeru, če bi nastala naravna nesreča in bi bilo treba ta sredstva 
efektuirati. Hvala lepa. 

Podpredsednica Jolanda Slokar: Pričenjam razpravo glede hitrega 
postopka. Zeli kdo besedo? Lahko zaključim razpravo? (Da.) Dajem predlog 
Izvršnega sveta, da se zakon obravnava po hitrem postopku, na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (88 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 de- 
legat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog Izvršnega sveta, 
da se zakon obravnava po hitrem postopku. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Poročili smo prejeli. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
dajem na glasovanje predlog zakona o uporabi presežka vplačanega prispevka in 
anuitet iz posojila za odpravo posledic potresa v Bosanski Krajini. Kdor je 
za predlog zakona, naj prosim glasuje! (96 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona o uporabi 
presežkov vplačanega prispevka in anuitet iz posojila za odpravo posledic po- 
tresa v Bosanski Krajini. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na energetsko in 
elektroenergetsko bilanco SR Slovenije za leto 1978 in informacijo o poteku 
priprav in gradnje energetskih objektov v letu 1977, ki ju je Skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Prejeli smo tudi ugotovitve in stališča Izvršnega sveta k energetski in 
elektroenergetski bilanci in stališča k informaciji o poteku priprav in gradnje 
energetskih objektov v letu .1977. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil 
Draga Petroviča, člana Izvršnega sveta in predstavnika Republiškega komiteja 
za energetiko. Gradivo je obravnaval Odbor za družbenoekonomski razvoj, ki 
je dal poročilo. Poročilo smo prejeli. 

Pričenjam razpravo! (Nihče se ne javi.) Ne želi nihče razpravljati? Lahko 
zaključim razpravo? (Da.) Predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije se strinja z energetsko 
in elektroenergetsko bilanco SR Slovenije za leto 1978 in informacijo o poteku 
priprav in gradnjo energetskih objektov v letu 1977. 

2. Zbor združenega dela soglaša in daje vso podporo stališčem in ugoto- 
vitvam Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k energetski in elektroener- 
getski bilanci SR Slovenije za leto 1978 ter stališčem k informaciji o poteku 
priprav in gradnjo energetskih objektov v letu 1977. 

3. Izvršni svet Skupščine SR. Slovenije naj pri uresničevanju začrtanih 
nalog upošteva stališča in mnenja Odbora za družbenoekonomski razvoj. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (99 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 

Predsednik Štefan Nemec: Komisija za izvajanje zakona o združe- 
nem delu je končala svoje delo. Prosil bi predstavnika, da da poročilo. 

S tem se vračamo na 3. točko dnevnega reda. 
Besedo ima tovariš Adolf Jurše, predstavnik Komisije za izvajanje zakona 

o združenem delu! 

Adolf Jurše: Tovarišice in tovariši delegati! Komisija za spremljanje 
izvajanja zakona o združenem delu je v razširjenem sestavu obravnavala pri- 
pombe delegacije iz Maribora. Po skrbnem proučevanju je sprejela večino pri- 



60. seja 89 

pomb in zato predlaga naslednje spremembe in dopolnitve h gradivu, ki ga 
imate na mizi. 

V drugem poglavju se prva alinea 3. točke dopolni z naslednjim besedilom: 
»in sicer tako, da bodo v prihodnje predlagali vse planske in programske do- 
kumente pravočasno in s tem omogočali sočasno odločanje o vseh aktih, ki se 
nanašajo na združevanje sredstev za te namene.« 

V tretjem poglavju naj se 1. točka dopolni z naslednjim besedilom: »ter 
pospeši in predlaga ukrepe za racionalnejši in učinkovitejši informacijski si- 
stem«. 

Ostale pripombe so vsebovane v dodatkih prečiščenega besedila. Komisija' 
ni sprejela predloga za določitev rokov za ocenjevanje stanja, ker meni, da je 
ocenjevanje proces in kontinuirana naloga, ki se mora izvajati v sleherni de- 
lovni sredini. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Slišali ste pripombe oziroma 
dopolnitve k tem stališčem. Želi kdo o tem razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem pripombe, ki jih je dal predstavnik Ko- 
misije, na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (108 delegatov glasuje,za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Z večino glasov so sprejete dopolnitve k stališčem, priporočilom in sklepom. 
Sedaj dajem stališča, priporočila in sklepe v celoti na glasovanje! Kdor je 

za, naj prosim glasuje! (106 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da so stališča, priporočila in sklepi o uresničevanju zakona o 
združenem delu v Socialistični republiki Sloveniji sprejeti v našem zboru z do- 
polnitvami, o katerih smo tudi posebej glasovali. 

Sedaj smo prišli do 8. točke dnevnega reda. Predlagali bi, da naredimo od- 
mor. Odrejam polurni odmor! 

(Seja je bila prekinjena ob 15.25 in se je nadaljevala ob 16.10.) 

Podpredsednica Jolanda Slokar: Prehajamo na 8. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog za izdajo zakona o usmerjenem izobraževanju, 
s tezami za osnutek zakona, ki ga je Skupščini Socialistične republike Slovenije 
predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet k tej točki dnevnega reda določil 
Elo Ulrih-Ateno, članico Izvršnega sveta in predsednico Republiškega komiteja 
za vzgojo in izobraževanje. 

Predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona so obravnavali: Odbor 
za družbenoekonomske odnose, Odbor za usmerjeno izobraževanje, Komisija za 
narodnosti in Zakon odajnopravna komisija, ki so dali poročila. Poročila smo 
prejeli. Pričenjam razpravo! 

Predsednik Štefan Nemec: Ne želi nihče razpravljati? Prosim, besedo 
ima tovariš Ocepek, delegat kulturno-prosvetnega področja, Ljubljana! 

Dr. Drago Ocepek : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skušal bom biti zelo kratek, čeprav menim, da je izobraževanje osnova za 
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dohodek. In ker smo zelo veliko razpravljali o dohodku, mogoče lahko še malo 
razpravljamo o izobraževanju. 

Vsaka družba, ki želi sistematično izrabljati svoje znanstvene in tehnološke 
vire in tako doseči cilje svojega razvoja, mora z izobraževanjem svojih držav- 
ljanov razvijati sposobnosti opazovanja, prilagajanja spremembam razvoja in 
predvsem razvijali sposobnost za sprejemanje, poudarjam, razumskih odločitev. 
To seveda zahteva, da izpolnimo v sistemu izobraževanja nekatere pogoje. Na 
primer: Potrebno je, da kader, ki se trenutno izobražuje, v trenutku, ko izobraz- 
bo konča, ustreza glede kakovosti in količine delovnim nalogam, ki jih je 
gospodarstvo v času izobraževanja ustvarilo. To je mogoče le, če je vsaka prvina 
izobraževanja prilagojena ne samo sedanjim, ampak tudi bodočim potrebam 
narodnega gospodarstva. Zahtevamo torej vzročno in povratno povezavo med 
gospodarstvom na eni strani in usmerjenim izobraževanjem na drugi strani. 
Ali smo pri nas to že ustvarili? 

Vsekakor je ta namen opredeljen v tezah zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju. Moramo pa seveda ugotoviti, da se praviloma pri nas prenos tehno- 
logije na nivoju posameznih gospodarskih organizacij odvija v glavnem v 
obliki programov in projektov, ki temelje na uvozu tuje oziroma zastarele 
tehnologije. Narod, ki svoj razvoj temelji predvsem na uvozu tehnologije, bo 
nujno zmanjšal svoje nacionalne raziskave in izobraževanje samo na sistem 
planiranja razvoja. Ne bo izdeloval razvojnih programov potreb po kadrih za 
neposredno proizvodnjo, za ustvarjalno delo in zaradi tega bo tudi neposredna 
menjava dela med proizvodnjo in izobraževanjem pomanjkljiva in enostransko 
usmerjena, mogoče le na planiranje kadrov za potrebe družbenih služb. 

Politika in strategija izobraževanja v svetu je pod vplivom močne znan- 
stvene in tehnološke revolucije in res je tudi, da celo najbolj razvite države 
zavračajo klasične, elitistične izobraževalne sisteme v korist sistemov, ki naj 
zagotove na eni strani stalnost izobraževanja, na drugi strani pa odpravijo 
socialno neenakost ljudi v izobraževalnem procesu. Teze zakona za usmerjeno 
izobraževanje vsekakor spadajo v ta prizadevanja. Mogoče sta v tezah premalo 
poudarjeni dve sestavini, in sicer sestavina stalnega izobraževanja in sestavina 
znanosti ter splošnega kulturnega nivoja. 

Veliko ljudi misli, da bo stalno izobraževanje izločilo običajne modele in 
da je bodočnost v modelih, vezanih na neposedno proizvodnjo. Drugi zopet 
mislijo nasprotno, da je konec stalnega izobraževanja v običajnih oblikah višje 
ravni. Zaradi tega mislim, da je v tezah premalo poudarjena prava resnica te 
zadrege, to je sodelovanje obeh običajnih udeležencev izobraževanja in proizvod- 
nje, ter premalo poudarjen osnovni pogoj, da mora biti izobraževanje s svo- 
jimi programi pred trenutnimi potrebami neposrednih delovnih nalog. Ne po- 
zabimo, da bodo današnji študentje leta 2000 na vrhu svoje ustvarjalne moči. 
In kaj bodo po 22 letih mislili o obstoječih ali togo planiranih programih 
izobraževanja? 

Teze verjetno nekatere izpeljave za nekatere stopnje usmerjenega izobra- 
ževanja jemljejo preveč kot poklicno izobraževanje, kot nekaj statičnega in 
trajnega, namesto da bi obravnavale oblikovanje celovitega človeka in njegovo 
splošno kulturo v razgibanem razvoju bližajočega se 21. stoletja. 

Pri nas mogoče tudi preveč pogosto spreminjamo različne modele izobra- 
ževanja, tako da ne moremo v tej zapleteni matematični enačbi z več neznan- 
kami kot vplivnimi parametri ugotoviti pozitivnih in negativnih vplivov teh 
neznank na ciljno vrednost, to je oblikovanje izobraženega, osveščenega, na- 
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rodno zavednega in strokovno sposobnega človeka. Zaradi tega velikokrat mo- 
goče raje spreminjamo samo zunanjo obliko, napisno tablo, vsebino pa za- 
nemarimo. 

Danes smo slišali tudi nekaj kritik o naših izobraževalnih organizacijah. 
Pravimo, da neustrezno izobražujemo, da naši mladi inženirji, zdravniki, niso 
takoj uporabni na delovnem mestu. Izobraževanje oziroma zahteva po stro- 
kovnjakih za neposredno delovno mesto je pri nas pogosta zahteva, toda to je 
zahteva ustvarjalno nesposobnega gospodarstva in je seveda zgrešena. Zakaj 
pa so naši strokovnjaki v tujini tako dobro uveljavljeni in veljajo za najboljše 
strokovnjake? Verjetno zato, ker so na ustreznih delovnih mestih. Dovolj je, 
če povem, da dela pri nas samo 58 % strokovnjakov z visoko izobrazbo na 
delovnih nalogah, ki to izobrazbo tudi zahtevajo; 14 % jih je celo pri delovnih 
nalogah, ki zahtevajo nižjo izobrazbo. Zato se tudi strinjam, da moramo se- 
danjo institucionalno zgradbo izobraževanja zamenjati s programsko zgradbo 
sistema, vendar ne na škodo kakovosti. 

Teze temelje na tem, da se mladi po pridobitvi prvega poklica oziroma 
znanja za določeno delo praviloma vključujejo v delo in se ponovno vračajo 
v izobraževalni proces iz dela oziroma se vključujejo vanj ob delu. 

Letos je v Socialistični republiki Sloveniji vpisanih nekaj nad 30 000 vi- 
sokošolcev, med njimi jih ob delu študira okoli 10 000, ki pa so 60 do 70 % 
usmerjeni v ekonomske, pravne in upravne smeri. Gospodarske organizacije 
svoje tehnične strokovnjake zelo nerade puščajo v nadaljnje izobraževanje, 
zato tudi ti ob delu študirajo prej omenjene smeri. Priča smo množičnemu begu 
strokovnjakov za »ustvarjanje dohodka« med strokovnjake za »delitev do- 
hodka«. Ali ne bo torej takšna teza ta beg še pospeševala? 

In končno še vprašam: Koliko bo star dokončno oblikovan strokovnjak, 
ko bo na ta način prešel vse stopnje usmerjenega izobraževanja, z vračanjem 
na delo in vračanjem nazaj v. izobraževalni proces? 

Mislim tudi, da teze nekoliko premalo poudarjajo izobraževanje odraslih. 
Posebna konferenca, ki je bila o tem v Tokiu leta 1972, je ugotovila, da je 
izobraževanje odraslih kot gibalo osveščanja, socializacije in družbene pre- 
obrazbe eden od pomembnih orodij borbe proti gospodarskemu in kulturnemu 
odtujevanju. Res je, da so univerze pri nas velikokrat menile, da niso po- 
klicane za to vrsto izobraževanja ter so te naloge raje prepuščale delavskim 
univerzam. Zato bi morale teze močneje poudariti naloge vseh stopenj usmer- 
jenega izobraževanja in izobraževanja odraslih. 

Končno' moram ugotoviti, da se strinjam tudi z ugotovitvami Zakonodajno- 
pravne komisije, ki dvomi v ustavno neoporečnost nekaterih določil v tezah. 

In končno, če mi še dovolite, samo tri neposredne pripombe k tezam, med- 
tem ko manjših, obrobnih, zaradi pomanjkanja časa ne bi omenjal. 

V 4. tezi je navedeno, da usmerjeno izobraževanje, s celotno svojo de- 
javnostjo kot sestavino združenega dela, uresničuje družbene smotre, ki so 
tudi našteti. V 5. tezi je kot zadnji opredeljen: »z organiziranjem in pospeše- 
vanjem raziskovalnega, strokovnega in razvojnega dela za potrebe usmerje- 
nega izobraževanja.« Mislim, da je to premalo. Menim, da je potrebna celo- 
vitost raziskovalnega dela. Skoda je, da raziskovalnega potenciala, okrog 5000 
visokokvalificiranih ljudi v izobraževalnih organizacijah, ne izkoriščamo v ta 
namen. 

Analogno s tem tudi v 11. tezi manjka določilo o raziskovalni dejavnosti 
oziroma o samoupravni interesni skupnosti za raziskovalno dejavnost. 
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V 28. tezi je enačica, da naj bi se določbe o trajanju posameznih pro- 
gramov črtale. Sem proti temu, kajti iz dolgoletnih izkušenj poznam težnje 
skoraj vseh izobraževalnih organizacij po podaljševanju študija. Hiter razvoj 
vseh strok zahteva nasprotno prakso: Potrebno je stalno izobraževanje. 

V 35. tezi je določeno, da se oblikujejo vzgojno-izobraževalni programi za 
izpopolnjevanje poklicev, za specializacijo oziroma poglabljanje znanja v skladu 
s posebnimi potrebami dela. Ponovno bi na tem mestu zagovarjal to, kar sem 
že pred leti, pri zakonu o visokem šolstvu, namreč da naj bo specializacija »kon- 
čanih« strokovnjakov tehničnih smeri stvar delovnih organizacij in izobraževal- 
nih zavodov, ne pa samo delovnih organizacij, kot je to sedaj. 

Mogoče samo kot posebnost: V 47. alinei je zaostreno merilo, na podlagi 
katerega sme študent do konca šolskega leta največ dvakrat opraviti ponovno 
preverjanje znanja — v starem zakonu je bila ta možnost dana trikrat, čeprav 
je obstajalo tudi mnenje, da mora biti ta pravica neskončna. 

In še ena stvar: Mislim, da ne bi bilo prav in dobro, če bi združevanje 
višjih in visokih šol v( univerze, ki imajo le usklajevalno vlogo, prepustih fa- 
kultativni obliki. Zagovarjam obvezno združevanje. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Prosim, besedo ima tovariš Lojze 
Cepuš! 

Lojze Cepuš: Tovarišice in tovariši delegati! Uvodoma bi poudaril, 
da se v celoti strinjam s tovarišem Ocepkom. Izobraževanje vpliva na dohodek 
in na osebni dohodek in menim, da je potrebno dati v bodoče še več poudarka 
delu na tem področju. 

Tovariš Ocepek je postavil vprašanje, koliko nas bo stal strokovnjak, ki 
se bo izobraževal ob delu. Verjetno bo stal nekaj dinarjev več, ampak zato bo 
boljši strokovnjak, ker bo lahko združil teorijo s prakso. Sem iz organizacije 
združenega dela, zato poudarjam, da so takšni strokovnjaki resnično najboljši. 

Zaradi pomembnosti celotnega izobraževanja zasledimo tudi med kon- 
gresnimi gradivi Zveze komunistov Slovenije napotila, kako povečati vlogo in 
pomen vzgoje in izobraževanje v naši samoupravni ureditvi. Iz teh gradiv in 
drugih listin lahko ugotovimo, da so resnično postavljeni temelji izobraževanja. 
Nadalje ugotavljam, da so za pripravo predloženega gradiva vloženi precejšnji 
napori in da je potrebno dati sestavljalcem posebno priznanje. 

Ne bi se spuščal v podrobnosti predloga zakona o usmerjenem izobraževa- 
nju, omenil bi le, da je Odbor za usmerjeno izobraževanje predlog temeljito 
proučil. Odbor je imel določene predloge k 13. in še nekaterim členom, sicer 
pa Odbor predlog v celoti podpira. Odbor je ugotovil, da je potrebno dati po- 
seben poudarek pri vseh oblikah izobraževanja akciji, to je izpeljavi zastavlje- 
nih nalog. S tem bodo tudi delavci v temeljnih organizacijah aktivno sodelovali 
pri načrtovanju in razvoju usmerjenega izobraževanja. Povečale se bodo želje 
in potrebe po znanju ter zmanjšanju razlike med umskim in fizičnim delom. 
To pa pomeni tudi usklajeno usmerjanje mladine in odraslih v skladu z nji- 
hovimi sposobnostmi in interesi ter potrebami združenega dela. Tako bosta 
postopno napredovala znanje in napredek vsakega posameznika, s tem pa tudi 
napredek celotne naše socialistične družbe. 

Zato prosim in pozivam delegate, da predlog za izdajo zakona o usmerje- 
nem izobraževanju v celoti podprete in da se aktivno vključite v vse nadalj- 
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nje razprave, ki bodo še potekale do končnega oblikovanja predloga vsebine. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Kdo še želi besedo? Besedo ima 
tovariš Andrej Kuzma, prosvetno-kulturno področje, 6. okoliš! 

Andrej Kuzma: Tovarišice in tovariši! Skupina delegatov 6. okoliša 
me je pooblastila, da dam v zvezi z 8. točko dnevnega reda naslednje pripombe: 

K 27. tezi: Besedi »prirodoslovno matematično« naj se zamenjata z be- 
sedami: »naravoslovno matematično«. 

K 28. tezi: Strinjamo se s pripombo tovariša Ocepka, hkrati pa dodajamo, 
da je treba vnesti tudi najkrajši čas trajanja posameznih programov. S tem 
podpiramo pripombe Odbora za usmerjeno izobraževanje. 

K 37. tezi: Menimo, da je za študente, ki se izobražujejo ob delu, potrebno 
predpisati spodnjo in zgornjo mejo tedenske obremenitve. 

K 47. tezi, predzadnji odstavek: Zahteva o preverjanju znanja po programu 
je po našem mnenju prestroga. V primeru spremembe programov naj zakon 
predvidi rok, v katerem študent še lahko opravlja izpit po prejšnjem programu. 
Mnenja smo, da je treba vnesti razlike pri preverjanju znanja glede na stop- 
njo zahtevnosti. 

K 52. tezi: V prvem odstavku ni jasno opredeljeno razvrščanje šol. Ali naj 
se le-te opredeljujejo s termini srednje, višje šole itd. ali pa po stopnjah pro- 
gramov? Vsekakor je potrebno dodati, da so to izobraževalne organizacije za 
usmerjeno izobraževanje. 

K 55. tezi: Dobro bi bilo dodati, da za izobraževaje v dislociranih oddelkih 
veljajo enaki pogoji, kot za izobraževanje v matični izobraževalni organizaciji, 
ali pa dodati minimalne pogoje, ki so potrebni za tako obliko izobraževanja. 

K 58., 62. in 72. tezi: Podpiramo pripombe Odbora za usmerjeno izobra- 
ževanje. Na koncu še pripominjamo, da bi razvrščanje zahtevnosti posameznih 
programov kazalo uskladiti z ostalimi republikami. Sedaj so razlike. Hvala 
lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Be- 
sedo ima tovariš Mitja Logar, predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije! 

Mitja Logar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Do- 
volite, da se vključim v razpravo s kratkim prikazom dela in razmišljanj v 
Gospodarski zbornici o tem, za nadaljnjo preobrazbo družbenoekonomskih od- 
nosov zelo pomembnem gradivu. 

Naš prispevek k razpravi smo razdelili na dva dela. V prvem shematično 
prikazujemo doslej opravljeno delo. Gospodarska zbornica je v sodelovanju z 
organizacijami združenega dela, družbenimi in političnimi dejavniki v repu- 
bliki vključena v preobrazbo družbenih odnosov s področja vzgoje in izobra- 
ževanja. 

V drugem delu sta opredeljena vsebina in način dela, ki nas čaka v orga- 
nizacijah združenega dela in Gospodarski zbornici v času nastajanja zakor.a o 
usmerjenem izobraževanju. Spričo stiske s časom celotne razprave ne bom 
obnavljal. Izpostavim naj le tisti del razprave, v katerem ^razmišljamo o vse- 
bini gradiva ter o nekaterih vprašanjih, ki bi jih po našem mnenju veljalo 
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gradivo^6 °predehti' sicer pa bi za zaPisnik seJe predložil celotno zbornično 
Predlog za izdajo zakona o usmerjenem izobraževanju s tezami pomeni 

revolucionaren ukrep v našem družbenoekonomskem življenju, saj z njim spre- 
minjamo vlogo in položaj vzgoje in izobraževanja, v združeno delo vnašamo 
nove odnose, vzgojo m izobraževanje povezujemo s proizvodnim in družbenim 
delom, delavci odločajo o načrtovanju kadrov in o razvoju usmerjenega izobra- 
ževanja kot sestavnem delu celotne družbene reprodukcije 

Odpravljamo oddvojenost umskega in fizičnega dela ter odtujenost zlasti 
tistega dela vzgoje m izobraževanja, ki ni usmerjen k delu in funkcionalno 
povezan s proizvodnim in družbenim delom. Gre torej za združitev dela in 
izobraževanja z vsemi človeškimi, političnimi in proizvodnimi ter ekonom- 
skimi vidiki. Zato tako opredeljeno vsebino tez zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju v Gospodarski zbornici podpiramo. 

V tezah za zakon so po našem mnenju še nekatera vprašanja, ki bi iih 

™r
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v casu javne razPrave oziroma ob nastajanju zakona ustrezneje opre- deliti. Naj navedem le nekaj takih vprašanj: 

Zakon naj uveljavi celovito in dolgoročno usmeritev vzgoje in izobraževa- 
nja v samoupravni družbi in v pogojih svobodne menjave dela in sredstev. 

na] P°samezna podrobnejša vprašanja urejajo izvršilni predpisi in samo- 
upravni sporazumi. 

Zakon naj" poseže v veljavni šolski sistem tako, da se bodo posamezne 
sedanje vrste sol celovito preobrazile v nov tip vzgojno-izobraževalne organi- 
zacije usmerjenega izobraževanja, ki bo po dejavnosti vertikalno organiziran 
skladno z enotno klasifikacijo poklicev in stopnjo zahtevnosti v posamezni 
stroki. Zato naj zakon vključi v celovit sistem vzgoje in izobraževanja na pri- 
mer tudi izobraževalne centre. 

Ce naj bo osnovni kriterij uspešnosti izobraževanja in napredovanja v 
usmerjenem izobraževanju program, potem menimo, da ni razlogov za ohra- 
njanje formalnih šolskih stopenj, kot so recimo srednja, višja in tako naprej 
saj morajo stopnji zahtevnosti poklica ustrezati stopnje zahtevnosti izobra- 
ževalnega programa. 

Ce je izpopolnjevanje v poklicu oziroma dopolnilno izobraževanje sestavni 
m neločljivi del usmerjenega izobraževanja kot obveznost izobraževalne orga- 
nizacije usmerjenega izobraževanja in temeljnih organizacij združenega dela 
do diplomantov in delavcev, potem ni potrebno, da posebej omenjamo izobra- 
ževalne organizacije, ki naj bi izvajale izpopolnjevanje v poklicu. 

Nomenklatura in profili poklicev so v usmerjenem izobraževanju merila 
za vzgojno-izobraževalni program, obenem so tudi možnost za funkcionalno 
povezovanja dela in izobraževanja. Zato naj bosta v zakonu nomenklatura 
in profil poklicev določena kot pogoj za vse smeri in vrste izobraževanja iz- 
popolnjevanja in usposabljanja. Hvala lepa. 

predsednik Štefan Nemec: Kdo želi še razpravljati? (Nihče.) Lahko 
zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

Predlog za izdajo zakona o usmerjenem izobraževanju, s tezami za osnu- 
tek zakona, se sprejme. 

Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 
pravi osnutka zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih 
teles in z ostalih razprav ter predloge, dane na današnji seji zbora. 
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Ima kdo kakšno pripombo k tako oblikovanemu sklepu? Ni pripomb? Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (85 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o civilnih invalidih vojne, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obrav- 
navo Izvršni svet. 

Predstavnik Izvršnega sveta je Franc Godeša. 
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, Ko- 

misija za vprašanja borcev NOV in Zakonodajno-pravna komisija. Ta poročila 
imamo. 

Z dopisom z dne 7. 3. 1978 smo prejeli tudi amandmaje Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. Danes smo dobili še en amandma Izvršnega sveta. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Godeša! 

Franc Godeša: Tovarišice in tovariši delegati! Glede na to, da imate 
danes pred seboj še dodatne amandmaje Izvršnega sveta k predlogu zakona o 
civilnih invalidih vojne, poleg tistih, ki jih je predlagatelj predložil Skupščini 
SR Slovenije 27. 2., menim, da je potrebno takoj v začetku poudariti, da noben 
izmed predloženih amandmajev ne spreminja zasnove zakona, ki je bila po- 
trjena ob obravnavi osnutka zakona na sejah Zbora združenega dela in Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije 25. januarja 1978. Potem ko je bil predlog za- 
kona o civilnih invalidih vojne sprejet na 156. seji Izvršnega sveta Skupščine 
9. februarja ter predložen Skupščini 13. februarja, je prišlo v naknadnih raz- 
pravah do ugotovitev, da je potrebno predlog zakona v tistem delu, ki se na- 
naša na zaščito oseb, ki so postale civilni invalidi vojne zaradi trajne funkcio- 
nalne okvare organizma, zaradi psihične poškodbe ali bolezni, dopolniti in na- 
sploh uskladiti s sodobnim medicinskim izrazoslovjem, kar je storjeno z novim 
2. členom. Poleg tega pa je civilnim invalidom, katerim s tem zakonom ure- 
jamo varstvo v določenem sorazmerju z vojaškimi invalidi, potrebno dati mož- 
nost, da uveljavijo tudi invalidnost zaradi bolezni, kar bo omogočeno s črta- 
njem 32. člena predloga zakona. Amandma novega 32. člena pa ureja pre- 
hodno obdobje uveljavljanja novega katastrskega dohodka ter je pretežno teh- 
nične narave. To je obrazložitev tistih amandmajev, ki ste jih že prejeli 
27. 2. 1978. 

Izvršni odbor Skupnosti socialnega varstva Slovenije pa je 13. marca pred- 
ložil Skupščini Slovenije in Izvršnemu svetu pripombe v obliki amandmajev. 
O amandmajih želim dati nekaj pojasnil. V smislu 273. in 251. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije te dopolnitve nimajo lastnost amandmajev. Vsebinsko 
pa so nekatere izmed dopolnitev pomembne in sprejemljive. Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije jih je obravnaval 14. marca 1978 in predložil Skupščini 
SR Slovenije v obliki amandmajev, in sicer k 6., 14., 19., 20. in 29. členu ter 
dodal še novi 7. a člen, kar ste danes prejeli. Menim, da jih ni potrebno brati. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je poleg teh amandmajev obravnaval 
tudi predloge Izvršnega odbora Skupnosti socialnega varstva Slovenije za spre- 
membe in dopolnitve 22., 23., 24., 25. in 26. člena predloga zakona o civilnih 
invalidih vojne. Te dopolnitve zadevajo spremembo postopka pri reševanju 
pritožb in odločanje v revizijskem postopku. Na kratko rečeno, postopek je 
urejen z zakonom o upravnem postopku in z zakonom o republiških upravnih 
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organih. Izvršni svet kot predlagatelj zakona o civilnih invalidih je na te za- 
kone vezan in zato mora postopek tudi v tem zakonu uzakoniti tako, da je 
v skladu z omenjenima zakonoma. 

Izvršni svet bo predloge Izvršnega odbora Skupščine Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije, ki so usmerjeni v prenovitev klasičnega upravnega po- 
stopka in izgradnjo novega sistema samoupravnega odločanja tudi na področju 
državne uprave, skrbno proučil in v največji možni meri upošteval pri izdelavi 
nove zasnove delovanja republiških in občinskih upravnih organov, ki se prav 
sedaj oblikuje. S sprejetjem novega sistema samoupravnega odločanja in delo- 
vanja državne uprave bo potrebno ustrezno spremeniti, vzporedno z drugimi, 
tudi ta zakon. Gre za vprašanje tako imenovanega kolektivnega odločanja na 
prvi stopnji oziroma odprave revizije druge stopnje oziroma kolektivnega od- 
ločanja na drugi stopnji. Takih pripomb ne moremo ta trenutek vnašati v 
zakon, ker, kot rečeno, nasprotujejo prej omenjenima zakonoma o republiški 
upravi in o splošnem upravnem postopku. 

V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam, da zbor vse 
predložene amandmaje in predlog zakona o civilnih invalidih vojne, s katerim 
bo zagotovljena boljša socialna varnost teh naših občanov, v celoti sprejme. 

Predsednik Štefan Nemec: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne 
želi nihče razpravljati? (Ne.) Lahko zaključim razpravo? (Da.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali 
o amandmajih. Dajem na glasovanje amandmaje Izvršnega sveta. Navajam jih 
iz obeh poročil. Iz prvotnega poročila Izvršni svet umika amandmaje k 19. členu 
in prevzema sedaj nov amandma, ki je vsebovan v dodatnem poročilu. Dajem 
na glasovanje amandmaje Izvršnega sveta k 2., 6., 14., 19., 20., 29. in 32, členu 
in za novi 7. a člen. Kdor je za te amandmaje, naj prosim glasuje! (85 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta z večino glasov sprejeti. 
Sedaj dajem na glasovanje amandma Zakonodajno-pravne komisije k 11. 

členu. Izvršni svet se strinja z njim? (Da.) Kdor je za, naj prosim glasuje! (85 
delegatov glasuje za. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

^Ugotavljam, da je amandma k 11. členu sprejet soglasno. 
Sedaj dajem na glasovanje predlog zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim 

glasuje! (86 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se ie kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon v našem zboru sprejet. 

Predsednik Štefan Nemec: Prehajamo na 10. točko dnevnega 
reda, to je na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urba- 
nističnem planiranju, ki ga je skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Za 
svojega predstavnika je določil dr. Mira Sajeta. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za stanovanjsko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja ter Zakonodajno-pravna komisija. Poročili imamo. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? Lahko za- 
ključim razpravo? Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej 
o amandmajih. Dajem na glasovanje amandma Zakonodajno-pravne komisije k 
41. e členu. Prosim! Besedo ima predstavnik Zakonodajno-pravne komisije. 
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Oskar Naglav: Glede na to, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ne soglaša z amandmajem Zakonodajno-pravne komisije k 41. e členu, je Ko- 
misija svoj amandma ponovno proučila in sklenila vztrajati pri amandmaju iz 
naslednjih razlogov: 

Menimo, da s tem zakonom ni mogoče določiti, da sklenjena pogodba, na 
primer za nakup objekta, ki je zgrajen brez lokacijskega in gradbenega dovo- 
ljenja, nima pravnega učinka. Če je bila pogodba sklenjena in kupnina plačana, 
bo kupec prav gotovo lahko zahteval vračilo kupnine oziroma izpodbijal tako 
pogodbo. V takem primeru gre na primer za neveljavno pogodbo, iz katere pa 
bodo vsekakor izhajali pravni učinki. Prav tako bo lahko kupec zahteval plačilo 
sredstev, ki jih je vložil v tak objekt, če je prišlo do razveljavitve pogodbe. Na 
podlagi take pogodbe, ki je neveljavna, ne bo sicer možno vknjižiti lastninske 
pravice ali doseči še drugih učinkov pogodbe. Komisija pa posebej poudarja, da 
bo iz sklenjene pogodbe vendarle lahko uveljaviti pravne učinke po načelih 
civilnega prava. Zaradi tega Komisija meni, da je potrebno določbo 41. e člena 
črtati, ker ta določba izključuje vse pravne učinke take pogodbe. 

Medtem pa je Izvršni svet dal spremenjen predlog, s katerim se Zakono- 
dajno-pravna komisija strinja. Ta predlog ne izključuje vseh pravnih učinkov, 
ampak samo neveljavnost pogodbe. Neveljavna pogodba pa ima še vedno do- 
ločene pravne učinke. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Prosim, besedo ima tovariš dr. Miro Saje! 

Dr. Miro Saje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Spremenjeno dikcijo amandmaja k 41. e členu imate v dopisu predsednice Mare 
Žlebnik predsedniku Zbora združenega dela o tem, kaj so v Zboru občin spre- 
jeli. Ta amandma je v zadnjem odstavku. Z amandmajem se strinja Izvršni svet 
in, kot ste slišali, tudi Zakododajno-pravna komisija. 

Predsednik Štefan Nemec: Stališče Odbora, prosim! 

Janez Marinšek: Tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja se strinja 

z redakcijskim amandmajem Zakonodajno-pravne komisije k 41. e členu in zato 
umika svoj amandma k temu členu. Nadalje bi rad poudaril, da se Odbor strinja 
z amandmajem Izvršnega sveta, da se doda za 1. členom nov 2. člen. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
(Ne.) 

Prehajamo na glasovanje. Najprej glasujmo o amandmaju Zakonodajno- 
pravne komisije k 41. e členu. S tem amandmajem se Izvršni svet strinja. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (76 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (10 delegatov.) 

Amandma je sprejet. 
Sedaj dajem na glasovanje amandma Odbora za stanovanjsko-komunalna 

vprašanja in varstvo okolja k 41. členu. Zakonodajno^pravna komisija in Iz- 
vršni svet se z njim strinjata. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (78 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? i(6 delegatov.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
7 
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Sedaj dajem na glasovanje amandma Zakonodajno-pravne komisije k 41. e 
členu. Izvršni svet se z njim strinja, Odbor se tudi strinja. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (82 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljal, da je amandma sprejet. 
Sedaj imamo še amandma Izvršnega sveta, da naj doda nov 2. člen. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (81 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 
Ugotavljam, da je z večino glasov amandma sprejet. 
Sedaj dajem na glasovanje amandma Radovljice. Prosim za stališče Iz- 

vršnega sveta! 

Dr. M i ro Saje: Tovariš predsednik! Ne bom ocenjeval, če je amandma 
v skladu s poslovnikom Skupščine oziroma zbora, temveč bi želel pojasniti, da 
mora postopek po določbah predlaganega zakona upravni organ uvesti in do- 
končati po uradni dolžnosti, ne pa na pobudo investitorjev. 

Drugi in tretji odstavek 41. f člena določata le fakultativno možnost, da 
se ob določenih pogojih lahko izda lokacijsko dovoljenje na zahtevo investitorja, 
kar pa seveda občinski upravni organ ne zavezuje, da mora tako lokacijsko 
dovoljenje tudi izdati. Iz sedaj znanih pobud izhaja, da imajo predvsem inve- 
stitorji družinskih hiš sami velik interes, da se pravni status njihovih nedo- 
voljenih objektov čimprej uredi. 

Končno menim, da ne bi bilo v skladu z našim pravnim sistemom, da se 
zgolj iz formalnih razlogov, to je zaradi tega, ker ni vložena zahteva za lo- 
kacijsko dovoljenje, odstranjujejo objekti, v katere so vložena velika sredstva 
in veliko dela in pomenijo v najširšem smislu narodno bogastvo. Čeprav so 
zgrajeni na nedovoljen način, vendarle rešujejo stanovanjsko vprašanje pri- 
zadetih občanov. Iz teh razlogov menim, da naj se amandma ne sprejme. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Tudi Odbor in Zakonodajno- 
pravna komisija ne podpirata amandmaja. Glede na obrazložitev sprašujem 
delegate iz Radovljice, ali vztrajajo pri amandmaju! (Da.) 

Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (21 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (34 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (24 de- 
legatov.) 

Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
Sedaj dajem zakon v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! 

(72 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (6 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (5 
delegatov.) 

Ugotavljam, da zakon ni sprejet. 

Zaključujem 10. točko dnevnega reda in prehajam na 11. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o po- 
daljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1978, z osnutkom 
zakona, ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovarišica Milica Ozbič, članica Izvršnega 
sveta in republiška sekretarka za finance. 
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Izvršni svet predlaga, da obravnavamo zakon v smislu 2. odstavka 250. 
člena poslovnika. Ima kdo kakšno pripombo glede tega? (Ni.pripomb.) Menim, 
da je sprejeto, da obravnavamo zakon v drugi fazi. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom sta obravnavala Odbor za finance in 
Zakonodajno-pravna komisija. Poročili smo prejeli. Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi, zakona o podaljšanju rokov za 
določitev stopenj in osnov davkov za leto 1978, z osnutkom zakona, se sprejme. 

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

Ima kdo kakšno pripombo k tako formuliranemu sklepu? (Ni pripomb.) 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (78 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na obvestilo Ustav- 
nega sodišča SR Slovenije po 410. členu ustave SR Slovenije o vprašanju za- 
mudnih (kazenskih) obresti od nepravočasno plačanih prispevkov in davkov, 
ki ga je predložilo v obravnavo Skupščini Ustavno sodišče SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Ustavno sodišče določilo Rika Kolenca, sod- 
nika Ustavnega sodišča SRS. 

Izvršni svet je k tej točki določil za predstavnika tovarišico Milico Ozbič. 
Gradivo je obravnaval Odbor za finance, ki je dal poročilo. Prejeli smo tudi pri- 
pombe Izvršnega sveta. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče raz- 
pravljati? Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep in priporočilo: 

1. Zbor združenega dela sprejema obvestilo Ustavnega sodišča SR Slove- 
nije po 410. členu ustave o vprašanju zamudnih (kazenskih) obresti od ne- 
pravočasno plačanih prispevkov in davkov kot osnovo za delo pri zakonskem 
urejanju zamud, plačil, prispevkov in davkov. 

2. Samoupravnim interesnim skupnostim na področju družbenih dejav- 
nosti se priporoča, da v skladu z obvestilom Ustavnega sodišča SR Slovenije in 
stališčem Odbora za finance sprejmejo ustrezen samoupravni sporazum ali 
družbeni dogovor o višini zamudnih obresti od nepravočasno plačanih pri- 
spevkov. 

Ima kdo kakšno pripombo k tako formuliranemu sklepu? (Ni pripomb.) 
Dajem ta sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (76 dele- 

gatov glasuje za.) Je kdo proti? .(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 
Ugotavljam, da je sklep sprejet. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o seizmološki službi, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Sergeja Bubnova, 
svetovalca republiškega sekretarja za urbanizem. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, Odbor 
za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja ter Zakonodajno-prav- 
na komisija. Poročila smo prejeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim! Besedo ima tovarišica Ma- 
rija Harmel, gospodarsko področje, 2,9. okoliš! 
7» 
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Marija Harmel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Konferenca delegacij me je pooblastila, da dam v njenem imenu nekaj pri- 
pomb k osnutku zakona o seizmološki službi. 

Sedanji osnutek zakona znatno razširja naloge bodočega Seizmološkega za- 
voda v primerjavi s tezami, katere je sprejela Skupščina SR Slovenije ob spre- 
jetju predloga za izdajo zakona. S tem pa se seveda povečuje potrebno število 
kadrov, potrebna velikost prostorov in obseg opremljenosti Zavoda. 

Naj navedemo za primer izdelavo karte seizmične rajonizacije. Za izdelavo 
take oziroma takih kart so potrebne obsežne geološke, geoseizmične, hidrološke, 
geomehanske in tudi druge raziskave. Zato pa so potrebne drage aparature in 
tudi številni raziskovalni in strokovni kadri. Prav tako priprava strokovne 
ocene s stališča seizmične varnosti ni neka rutinska dejavnost, pač pa zahteva 
poglobljeno znanje ter ob teoretičnem tudi eksperimentalno raziskovalno delo. 
Na tem področju je dosegel lepe rezultate ter afirmacijo, doma in v tujini. 
Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij Ljubljana, zaradi česar ne bi bilo 
smiselno te dejavnosti podvojiti. Podobna situacija je tudi z nadzorom nad iz- 
vajanjem predpisov o seizmični varnosti pomembnejših gradbenih objektov. 
Nadzor nad gradnjo objekta je predmet inšpekcijskih služb, kontrolo kvali- 
tete materiala in konstrukcij pa opravlja Zavod za raziskavo materiala in kon- 
strukcij . 

Po našem mnenju točka 3, 6 pravilno navaja za eno izmed nalog Zavoda 
organizacijo za izdelavo analitične ocene seizmične varnosti obstoječih po- 
membejših gradbenih objektov. 

Naloge, navedene v osnutku zakona, pomenijo razmeroma zaokroženo ce- 
loto in je njihovo kompleksno izvajanje brez dvoma potrebno. Vendar je treba 
ostati v realnih mejah in upoštevati to, kar že imamo in že obstoječe kapaci- 
tete vključiti v izvajanje nalog seizmološke službe. 

Zato menimo, da bi moral biti novi zavod le organizator te dejavnosti, ne- 
posredni izvajalec pa le za tiste naloge, katerih tudi danes še nihče ne izvaja. 
Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Kdo še želi razpravljati. Prosim. 
Besedo ima tovariš Jože Pahor, kulturno-prosvetno področje, 1. okoliš! 

Dr. Jože Pahor: Tovariš predsednik, delegati in delegatke! Pred na- 
mi je osnutek zakona o seizmološki službi. O tem osnutku bi rad povedal mne- 
nje, ki smo ga delegati dobili iz baze, hkrati pa ga dopolnili z nekaterimi 
svojimi mislimi. 

To mnenje podpira vsa delegatska skupina 1. okoliša. Osnutek zakona oce- 
njujemo kot bistveni prispevek k uvajanju regulative pred potresom varne 
gradnje v republiki. Naša naloga pa je, da ga še izboljšamo in dopolnimo, pre- 
den ga dobimo kot predlog zakona. Predvsem se nam zdi, da je zakon morda 
nekoliko preozek. Razširili bi ga, če bi ga dopolnili s problematiko, ki bi ob- 
ravnavala celotno dejavnost seizmike in ne le njen del, seizlomološko službo. 

Poglejmo, kaj si predstavljamo, če rečemo seizmologija. Seizmologija je 
organizirana strokovna in znanstvena javna služba, ki opravlja svoje naloge 
za potrebe organov v republiki in federaciji, za širšo javnost in za vrsto stro- 
kovnih služb v zvezi z nalogami seizmične varnosti objektov, geološko-tekton- 
skimi študijami, s proučevanjem vibracije umetnega izvora in strokovnimi 
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nalogami, povezanimi z geofizikalnimi raziskavami rudišč, naftnih polj in 
podobno. 

Za potrebe civilne zaščite nudi podatke o potresih in njihovih značilno- 
stih, za potrebe ljudske obrambe pa rešuje naloge posebnega značaja, pred- 
vsem one v zvezi z učinki različnih orožij. To se pravi, da je cela vrsta nalog. 
Sodimo, da bi se tako pojmovanje odražalo v zakonu, če bi 3. člen dopolnili z 
naslednjim: »Sodelovanje s strokovnimi službami na področju geologije, ru- 
darstva, okolja, civilne zaščite, ljudske obrambe ter analiza vzrokov in oblik 
seizmoloških pojavov naravnega in umetnega izvora.« 

Zakonu bi torej želeli zagotoviti večjo širino, pri tem pa bi bilo seveda 
treba paziti, da ne pride do podvojitev dejavnosti. O taki podvojitvi dejavno 
sti, do katere je prišlo že pri sedanji obliki, smo ravnokar slišali. 

Druga pripomba je tale: Lani julija smo sprejeli predlog za izdajo zakona 
s tezami. V tezah so bile navedene naloge novega seizmološkega zavoda. Pred- 
log za izdajo zakona s tezami in nalogami smo sprejeli brez pridržkov. Sedaj 
berem osnutek, kjer so ponovno nanizane vse naloge. Najdemo jih več, kot 
jih je bilo. To je najbrž bistvena izboljšava, pogrešamo pa nekatere prvotne 
naloge in ugotavljamo, da so nekatere preformulirane. 

Delegati sodimo, da bi bilo smiselno ohraniti vse prvotno navedene na- 
loge. Verjetno pa bodo vse tele majhne spremembe premalo. Le s tem, kar 
predlagamo, zakonu najbrž ne bi zagotovili zadostne širine. Osnovo zakona, 
ki je sedaj kot osnutek predvsem dodelan v eni smćri, bi primerno razširila 
le širša razprava vseh pristojnih in zainteresiranih institucij v republiki. Samo 
tako se bomo izognili dolgi razpravi ob vrsti amandmajev, ki bi se utegnili po- 
javiti ob sprejemanju zakona. Zavedamo pa se, da gre za pomemben za on, 
katerega sprejemanja ne kaže zavlačevati. 

Naj se pomudim še ob finančni plati zakona. Izvajanje nalog, ki ji uza 
konjamo, ne bo zastonj. Predlog za izdajo predvideva letno 3 milijone dinar- 
je v. 

Osnutek zakona ob več nalogah ne predvideva zaenkrat nič. Pričakujemo, 
da bo izvajanje zakona v razširjeni obliki še dražje, kot bi bila tale druga 
faza. Iz tega bi lahko napravili pesimističen zaključek, vendar pa smo tukaj 
zato, da skušamo najti pozitivne, čimbolj optimistične rešitve. 

Mislim, da lahko do srečnega konca po tej poti pridemo tako, da primerno 
široko zasnujemo dejavnost nove institucije, določene z zakonom. To pa pome- 
ni, da institucija ne bi bila samo izrazito proračunska in da bi dobivala sred- 
stva za življenje iz neposredne menjave dela, ne pa prek posredne menjave 
dela. To bi bile moje pripombe. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! 

Sergej Bubnov: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet se strinja s takim pristopom k temu zakonu. Ni mišljeno, da bi 
Seizmološki zavod izvajal vse te naloge, ki so mu naložene v zakonu, temveč 
da bi samo skrbel za to, da se te naloge izvajajo. 

Intencija zakona je ta, da se formira ena republiška organizacija, katere 
dolžnost je, da skrbi za potresno varnost. Mi imenujemo ta zakon Zakon o seiz- 
mološki službi, vendar je seizmologija samo eden od pomožnih elementov seiz- 
mične varnosti. Seizmična varnost pomeni varnost pri zgrajenih objektih, in to 
je tisto, kar moramo zagotoviti. Zato menimo, da je pravilno, da smo vsebino 
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razširili in da smo vnesli tudi vprašanje seizmične varnosti in ne samo seiz- 
mologije, kakor je bilo to v zakonu prvotno predvideno. Na to je opozorila 
Zakonođajno-pravna komisija in predlagala, da se vsebina razširi. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o seizmološki službi 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 današnji seji. 

Ima kdo kakšno pripombo k tako formuliranemu sklepu? (Ni pripomb.) 
Potem dajem ta sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje' (76 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je sklep z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog odlo- 
ka o prevzemu obveznosti Socialistične republike Slovenije za eksponate iz 
tujine, ki so potrebni za razstavo slovenskega slikarja Franca Kavčiča, ki ga 
je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet k tej točki dnevnega reda določil 
Andreja Ujčiča, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja 
za kulturo. 

Predlog sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komi- 
sija. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o prevzemu 
obveznosti Socialistične republike Slovenije za eksponate iz tujine, ki so po- 
trebni za razstavo slovenskega slikarja Franca Kavčiča. Kdor je za predlog, naj 
prosim glasuje! (79 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se ie kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o jamstvu Narodne banke Jugoslavije za hranilne vloge pri bankah in hrar 
nilnicah, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovarišico Milico Ozbič. 
Osnutek sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komi- 

sija. Prejeli smo tudi pripombe Izvršnega sveta. Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije daje 

soglasje k osnutku zakona o jamstvu Narodne banke Jugoslavije za hranilne 
vloge pri bankah in hranilnicah. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v poročilu Odbora za 
finance in pripombe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki naj jih dele- 
gacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
skuša uveljaviti v postopku usklajevanja v delovnih telesih Zbora republik in 
pokrajin. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da da soglasje k predlogu tega zakona. 
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Ima kdo kakšno pripombo k temu sklepu! (Ni pripomb.) 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (81 delegatov^ glasuje za.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije in vlado Arabske republike Egipt o varstvu investicij, ki ga je Skupščini 
predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik Izvršnega sveta je dr. Ivo Murko, svetovalec Izvršnega sveta. 
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance, Komisija za mednarodne 
odnose ter Zakonodajno-pravna komisija, Prejeli smo tudi predlog odloka o 
soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFRJ in vlado 
Arabske republike Egipt o varstvu investicij in stališče Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? Lahko 
zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog od- 
loka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFRJ m 
vlado Arabske republike Egipt o varstvu investicij. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (78 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na preglog zakona 
o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in 
Republiko Avstrijo o cestnem predoru skozi Karavanke, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Iva Murka. Pred 
log zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomski razvoj, Komisija za 
mednarodne odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Prejeli smo tudi pred- 
log odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji pogodbe med Sociali- 
stično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o cestnem pre- 
doru skozi Karavanke in stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? (Ne.) 
Zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (81 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek spre- 
memb in dopolnitev poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, 
ki ga je predložil Skupščini Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika so obravnavali. Odbor za 
družbenopolitični sistem, Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in Za- 
konodajno-pravna komisija. Prejeli smo tudi mnenje Izvršnega sveta. Kdo 
želi razpravljati? (Nihče.) Ali lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo 
in predlagam naslednji sklep: _ i 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
sprememb in dopolnitev poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. 
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2. K osnutku sprememb in dopolnitev poslovnika daje zbor pripombe na- 
vedene v poročilih skupščinskih teles, ki naj jih delegacija Skupščine Sr' Slo- 
venije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ poskuša uveljaviti v po- 
stopku usklajevanja v okviru delovnih teles Zbora republik in pokrajin Skun- 
ščine SFRJ. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da da soglasje k predlogu sprememb in dopolnitev 
poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? (Ne.) Kdor je za, naj 
prosim glasuje! ((78 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je'kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet. 

Prehajamo na (19. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji protokola o spremembah in dopolnitvah enotne konvencije o 
mamilih iz leta 1961, ki ga je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik Izvršnega sveta je Franc Bajt, pomočnik republiškega sekre- 
tarja za notranje zadeve. Odbor za družbenoekonomske odnose, Komisija za 
mednarodne odnose in Zakonođajno-pravna komisija so dali poročila. Prejeli 
smo tudi odlok o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji protokola o spre- 
membah in dopolnitvah enotne konvencije o mamilih iz leta 1961 in mnenje 
Izvršnega sveta. 

Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (81 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o minimalnih pogojih za izdajo in za veljavnost voz- 
niških dovoljenj, ki ga je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš dr. Ivo Murko. Odbor za družbe- 
nopolitični sistem, Komisija za mednarodne odnose in Zakonodajno-pravna 
komisija so dali poročila. Prejeli smo tudi predlog odloka in mnenje Izvršnega 
sveta. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o minimalnih pogojih za izdajo in 
veljavnost vozniških dovoljenj. Kdor je za, naj prosim glasuje! (77 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da 
je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, na volitve in imeno- 
vanja. 

Predlog odloka o razrešitvi republiškega sekretarja za notranje zadeve je 
predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve. 

Piedstavnik je tovariš Igor Ponikvar, član Komisije, predstavnik Izvršne- 
ga sveta pa je tovariš Marjan Lenarčič. Zeli kdo razpravljati? Prosim, tovariš 
Lenarčič ima besedo! 
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Marjan Lenarčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V našem predlogu Komisiji za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve skupščine SR Slovenije je prišlo do pomote. Zaradi tega prosim, da po- 
pravite predlog v tem smislu, da se tovariš Marjan Orožen razreši dolžnosti 
člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za notranje zadeve. V tem 
smislu bi bilo treba popraviti tudi mnenje, ki ga je pripravila Komisija Skup- 
ščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Lahko 
zaključim razpravo? Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi republiš- 
kega sekretarja za notranje zadeve. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (78 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal gla- 
sovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet. 
Sedaj obravnavamo predlog odloka o imenovanju namestnika Okrožnega 

javnega tožilca v Mariboru, ki ga je predložila v obravnavo Komisija za volit- 
ve, imenovanja in administrativne zadeve. Tudi pri tem predlogu je predstavnik 
Komisije Igor Ponikvar, član Komisije. Izvršni svet daje pozitivno mnenje. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ne želi nihče razpravljati? Za- 
ključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(79 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor sprejel predlog odloka o imenovanju namestnika 
Okrožnega javnega tožilca v Mariboru. 

S tem smo zaključili tudi to točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, to je na vprašanja dele- 
gatov. 

Zeli kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) Potem smo tudi to točko 
opravili. 

Obveščam vas, da naš zbor ni usklađen z Zborom občin pri predlogu za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju. Zbor 
občin je ta zakon sprejel, mi pa smo zakon zavrnili. Glede na to moramo opra- 
viti usklajevalni postopek. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da pove stališče Izvršnega sveta 
glede na nastalo situacijo! 

Dr. Miro Saje: Tovarišice delegatke, tovariši delegati! Gospodarje- 
nje s prostorom temelji na ustavnih načelih varstva dobrin splošnega pomena 
in na zagotavljanju zdravih pogojev za življenje in delo. Na podlagi tega na- 
čela moramo izključiti vse samovoljnosti in pristranosti ter posamične interese. 
Neskladnost z zasebnimi interesi se kaže prav v samovoljnem poseganju v pro- 
stor z nedovoljenimi gradnjami, ki poudarjam, stalno naraščajo. O nedovolje- 
nih gradnjah je Republiška skupščina razpravljala v decembru 1977. leta in 
februarja 1978 sprejela stališča, sklepe in priporočila za oblikovanje in izva- 
janje prostorske urbanistične in zemljiške politike v SR Sloveniji. Med ne- 
posrednimi nalogami za uresničevanje le-teh je bila med drugim naložena Iz- 
vršnemu svetu Skupščine SR Slovenije obveznost, da pripravi zakon o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju, s katerim naj za- 
ostri ukrepe, ki bodo preprečevali nastajanje nedovoljenih gradenj. 
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Predlagane spremembe in dopolnitve zakona omogočajo organom urbani- 
stične inšpekcije in upravnim organom, da hitro in učinkovito ukrepajo v pri- 
merih začete nedovoljene gradnje. Pomembno določilo zakona je, da se omogo- 
ča takojšnja odstranitev nedovoljenih gradenj, ki se pričnejo graditi in katerih 
gradnja ni dosegla zaključene tretje gradbene faze. Enako ukrepa urbanisti- 
čna inšpekcija tudi pri vseh nedovoljenih gradnjah, ki se bodo gradile na str- 
njenih površinah izven naselij, zavarovanih zemljiščih ali v območjih z raznimi 
znamenitostmi in na zemljiščih, za katera je bila razglašena splošna prepoved 
graditve. 

Zakon obvezuje občinske skupščine, da v 6 mesecih po uveljavitvi tega 
zakona določijo z odlokom merila, po katerih občinski upravni organi razvr- 
stijo nedovoljene objekte v tri skupine. Z razvrstitvijo nedovoljenih gradenj 
v posamezne skupine je mogoče vzpostaviti pravni položaj vseh nedovoljenih 
gradenj. 

Za uresničitev predlaganih sprememb pa je potrebna določena družbe- 
na akcija, ki se bo morala upreti nedovoljenim gradnjam, po drugi strani pa 
voditi k odločnejšemu odpravljanju objektivnih razlogov, ki pogojujejo sedanje 
stanje na področju rabe zemljišč. V tem smislu bo potrebno v naslednjem ob- 
dobju celovito pristopiti k novela-ciji sedanje urbanistične zakonodaje. 

Tovarišice in tovariši delegati! Glede na to, da je Zbor občin sprejel pred- 
log zakona, da smo uskladili vse predložene amandmaje, da smo tik pred za- 
četkom gradbene sezone in da bo odklonitev zakona negativno vplivala na po- 
rast nedovoljenih gradenj in na urbanistično disciplino, prosimo, da po tej 
obrazložitvi ponovno odločate o sprejetju predloga zakona, ki ima za varova- 
nje našega slovenskega prostora velik pomen. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Prosim, besedo ima delegat Aleksander 
Willewaldt iz Radovljice! 

Aleksander Willewaldt: Tovariš predsednik, tovarišice in tova- 
riši delegati! Naša delegacija, to se pravi delegacija s področja gospodarstva, 
10. okoliš — Radovljica, ta zakon brez dvoma podpira. Pred letom dni smo 
prav mi načeli to vprašanje, ker je prav občina Radovljica eno od zelo občut- 
ljivih področij glede »črnih gradenj«. Amandma smo dali zato, ker je prav 
predlagatelj, to se pravi Izvršni svet, že v osnutku dal tako dikcijo. Ta dikcija je 
delegaciji, upravnim organom in občanom vlila veliko poguma, ker smo videli 
v njej osnovo za več discipline na področju urbanističnega planiranja. Zal nam 
je, ker se je začelo zapletati. Sicer je bil naš amandma preglasovan, menim 
pa, kar so nekateri delegati že rekli, da je ta zakon potreben. In v kolikor smo 
sklepčni, bi predlagal, tovariš predsednik, da še enkrat glasujemo. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Dajem predlog zakona v celoti ponovno 
na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (67 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (11 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da predlog zakona ni sprejet. 
Ustanoviti moramo komisijo, ki bo opravila usklajevalni postopek. Pred- 

lagam, da v komisijo izvolimo Franca Novaka, Milana Puncerja in Aleksan- 
dra Willewaldta. 
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Ima kdo kakšen drugačen predlog? (Ne.) Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Komisija je ustanovljena in mora do naslednje seje pripraviti predlog za 
usklajevalni postopek. 

Hvala lepa za danes! S tem zaključujem 60. sejo Zbora združenega dela. 

(Seja je bila končana ob 17.55.) 



61. seja 

(27. marca 1078) 

Predsedoval: Štefan Nemec, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 8.35. 

Predsednik Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši! Pričenjam 61. sejo 
Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 365. člena ustave SR Slo- 
venije in prvega odstavka 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

V smislu določil 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 vpraša- 
nja izvolimo naslednje delegate: za predsednika Zoro Mikuš, za člana Damjana 
Zbontarja in Marinko Pavlin. So predlagani delegati navzoči? (Da.) 

Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne.) Dajem predlog na glasovanje. 
Prosim, kdor je za predlog, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 61. sejo Zbora združenega dela izvoljeni za predsednika Zora Mi- 
kuš, za člana Damjan Zbontar in Marinka Pavlin. 

Prosim predsednika in člane Komisije, da pregledajo pooblastila delegatov 
oziroma poročilo, ki ga je pripravila strokovna služba, ter nato poročajo zboru. 

Na današnjo sejo zbora so bili povabljeni predstavniki: Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, Republiške konference SZDL Slovenije, Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Zavoda SR 
Slovenije za družbeno planiranje, Skupnosti pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja SR Slovenije, Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov, Zveze 
skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, Zveze stanovanjskih skupnosti Slove- 
nije, Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije, Samo- 
upravne interesne skupnosti za nafto in plin, Poslovnega združenja energetike 
SR Slovenije, Združenje PTT organizacij Slovenije, Samoupravne interesne 
skupnosti za PTT promet, Loterijskega zavoda Slovenije, Zavoda za spome- 
niško varstvo SR Slovenje, skupščin občin Kamnik, Jesenice, Tolmin in Ra- 
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dovljice, Planinske zveze Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino SR Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Rdečega križa 
Slovenije in Komisije za proučevanje samoupravnih sporazumov in statutov 
visokošolskih organizacij. 

Na sejo zbora so bili povabljeni predsedniki odborov Zbora združenega 
dela člani delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ in delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. 

Prosim delegate, da bi pripravljena delegatska vprašanja že sedaj oddali 
meni ali tovarišu sekretarju. Vprašujem, če kdo namerava razpravljati v ita- 
lijanskem ali madžarskem jeziku! (Nihče.) 

Danes smo dobili na klop več poročil, ki ste jih morda že prejeli, ker so 
bila poslana s pošto. Glede na to, da so bila razmeroma pozno odposlana, smo 
jih še enkrat dali na klop. 

Obveščam vas, da bomo po 2. točki dnevnega reda, to je po odobritvi za- 
pisnika, poslušali na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, Zbora občin 
in Družbenopolitičnega zbora uvodni ekspoze k poročilu o delu Skupščine So 
calistične republike Slovenije v obdobju od 1974 do 1978, ki ga bo podal 
dr. Marijan Brecelj, predsednik Skupščine SR Slovenije. 

Danes imamo zadnjo sejo tega mandata. Kot vidite, se je nabralo zelo 
veliko točk dnevnega reda, tako da bomo verjetno zasedali dalj časa. Zato 
prosim delegate, da bi res vztrajali do konca seje, tako da bi lahko normalno 
zaključili sejo in tako tudi ta mandat. Besedo ima Zora Mikuš, predsednica 
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, ki bo podala po- 
ročilo Komisije! 

Zora Mikuš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Po- 
ročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije za 61. sejo dne 27. 3. 1978. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 123 delegatov, in sicer z gospodarskega področja 77 de- 
legatov, s prosvetno-kulturnega področja 17 delegatov, s socialno-zdravstvenega 
področja 8 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 13 delegatov, iz obrtne m podob- 
nih dejavnosti 2 delegata, iz delovnih skupnosti državnih organov, družbeno- 
političnih organizacij, društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov, iz 
delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi oboroženih sil 
1 delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: z gospodarskega področja za 5., 6. in 8. okoliš po 1 delegat, 13. oko is 
3 delegati, 14. okoliš 2 delegata, 15., 17., 18., 23. in 31. okoliš po 1 delegat ozi- 
roma skupaj 13 delegatov; s prosvetno-kulturnega področja za 3. okoliš 1 dele- 
gat* s socialno-zdravstvenega področja za 1. okoliš 2 delegata, 3. okoliš 2 dele- 
gata in 4. okoliš 1 delegat, skupaj 5 delegatov; iz kmetijske dejavnosti za 4. oko- 
liš 1 delegat, 5. okoliš 4 delegati; iz obrtne in podobnih dejavnosti za 1. okoliš 2 
delegata in 3. okoliš 1 delegat. Skupaj manjka 27 delegatov. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Računamo, da bo od manj- 
kajočih delegatov še kdo prišel. Dajem poročilo v razpravo. Kdo želi besedo. 
Prosim! 
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Jože Pahor: Ce sem razumel, je bilo v poročilu o odsotnih delegatih 
s prosvetno-kulturnega področja navedeno, da dva delegata manjkata. Ugo- 
tavljam, da smo vsi navzoči. Ne vem, ali gre za pomoto. Ne strinjam se š po- 
ročilom, ker nismo vsi šteti, kar nas je tu. 

Predsednik Štefan Nemec: Prosim, naj komisija to ugotovi! Ima 
še kdo kakšno pripombo? 

Zora Mikuš: Glede na to, da delegati šele prihajajo, smo poročilo 
sproti popravljah. Zato dovolite, da ponovim del poročila. 

S prosvetno-kulturnega področja manjka samo iz 3. okoliša 1 delegat, .s 
socialno-zdravstvenega področja manjkata iz 1. okoliša 2 delegata, iz 4. okoliša 
1 delegat in iz 3. okoliša 2 delegata. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala. Se kakšna pripomba? (Ne.) Da- 
jem poročilo na glasovanje. Kdor je za poročilo, naj prosim glasuje! (Vsi dele- 
gati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor potrdil poročilo Komisije za verifikacijo poobla- 
stil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov za 61. 
sejo Zbora združenega dela. 

Ugotavljam, da zbor lahko pravno veljavno odloča, ker je na seji nav- 
zoča večina delegatov. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na določitev dnevnega 
reda. 

Z dopisi z dne 7. 3. 1978, 13. 3. 1978 in 20. 3. 1978 sem razširil dnevni 
red današnje seje z več točkami dnevnega reda. Z istimi dopisi sem umaknil 
nekaj točk z dnevnega reda današnje seje. 

Sedaj pa predlagam, da razširimo dnevni red današnje seje še z nasled- 
njimi točkami dnevnega reda: s predlogom zakona o začasnem financiranju 
samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvem 
polletju 1978; s predlogom zakona o prispevku za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje v letu 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samouprav- 
nega sporazuma; s predlogom zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo v 
pokrivanju izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1978, ki ga pla- 
čujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma; s predlogom zako- 
na o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1978, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma in s predlogom zakona o pri- 
spevkih za raziskovalno dejavnost v letu 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki 
niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Predloge zakonov je predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije po hitrem postopku. Glede na navedeno predlagam v smislu 24. člena po- 
slovnika Zbora združenega dela naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 61. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnika 60. seje Zbora združenega dela, 
3. poročilo o delu Skupščine SR Slovenije v obdobju od 1974 do 1978, 
4. predlog zakona o spremembah zakona o republiških svetih, 
5. predlog ugotovitev in stališč Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 

energetski bilanci SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 2000 in k 
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okvirnemu planu razvoja energetskih zmogljivosti v območju SR Slovenije za 
obdobje od leta 1981 do leta 2000, 

6. predlog za izdajo zakona o združevanju organizacij združenega dela v 
splošna združenja in gospodarske zbornice, s tezami za osnutek zakona, 

7. osnutek zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen, 
8. osnutek sprememb in dopolnitev projekcije plačilne bilance Jugosla- 

vije za leto 1978, _ 
9. osnutek sprememb in dopolnitev projekcije devizne bilance Jugoslavije 

za leto 1978, 
10. osnutek odloka o pripravi in sprejetju dolgoročnega družbenega pla- 

na Jugoslavije za obdobje od leta 1986 do leta 2000, 
11. osnutek zakona o dolgoročni proizvodni kooperaciji, poslovno-tehnič- 

nem sodelovanju ter pridobivanju in odstopanju materialne pravice na tehno- 
logiji med organizacijami združenega dela in tujimi osebami, 

12. dogovor o kontinuirani graditvi zmogljivosti v dobi od leta 1976 do leta 
1980 za razvoj proizvodnje nekovin v času po letu 1980, 

13. predlog odloka o potrditvi dogovora o spremembah in dopolnitvah 
dogovora o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in narodnosti Jugosla- 
vije ter republik in avtonomnih pokrajin za odpravljanje posledic elementar- 
nih nesreč, _ .. , . 

14. predlog odloka o potrditvi dogovora republik in pokrajin o dajanju 
solidarnostnih sredstev republikam in avtonomnim pokrajinam kot medse- 
bojno pomoč za odpravljanje posledic potresov in poplav večjih razsežnosti, 

15. osnutek zakona o supergaranciji federacije za obveznosti Jugobanke — 
Združene banke Beograd kot garanta za posojilo Evropske investicijske banke 
za delno financiranje projekta druge faze graditve osnovnega 380 kV prenos- 
nega omrežja Jugoslavije, f j 

16. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije in vlado Republike Finske o prevozu v medna- 
rodnem cestnem prometu, _ , . 

17. osnutek zakona o združevanju v Skupnost jugoslovanskih post, tele- 
grafov in telefonov, 

18. osnutek zakona o združevanju v Skupnost jugoslovanskih zeleznic, 
19. osnutek zakona o spremembi zakona o prometu blaga in storitev s 

tujino, 
20. osnutek zakona. o spremembah zakona o opravljanju gospodarskih 

dejavnosti v tujini, 
21. osnutek zakona o določanju celotnega zneska sredstev za financiranje 

dela programa modernizacije tehnične baze in izgradnje novega poslopja ča- 
sopisne agencije »Tanjug« od leta 1978 do leta 1982, 

22. dogovor o vzgoji in izobraževanju otrok jugoslovanskih državljanov, 
ki so na začasnem delu v tujini, 

23. predlog zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skup- 
nosti na področju družbenih dejavnosti v prvem polletju 1978, 

24. predlog zakona o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
v letu 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega spo- 
razuma, 

25 predlog zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1978, 
ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 
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26. predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokrivanju iz- 
datkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1978, ki ga plačujejo zavezanci, 
ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 

27. predlog zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1978, ki 
ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 

28. usklajevanje besedila predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o urbanističnem planiranju, 

29. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni 
stanovanjski skupnosti, 

30. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in o 
prisilnem prenosu pravice uporabe, 

31. predlog zakona o ravnanju z odpadki, 
32. predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o upravljanju in 

razpolaganju s stavbnim zemljiščem, 
33. predlog za izdajo zakona o Triglavskem narodnem parku, s tezami za 

osnutek zakona, 
34. predlog zakona o spremembah zakona o davkih občanov, 
35. predlog zakona o dopolnitvi zakona o podaljšanju rokov za določitev 

stopenj in osnov davkov za leto 1978, 
36. predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračuna- 

vanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skup- 
nosti na področju družbenih dejavnosti v letih od 1975 do 1978, 

37. predlog zakona o spremembah zakona o davku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela, 

38. predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da sklene družbeni dogovor o uporabi sredstev hranilnih vlog in drugih sred- 
stev občanov pri Poštni hranilnici v srednjeročnem obdobju od leta 1977 do 
leta 1980, 

39. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oblikovanju 
sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč, 

40. predlog razdelitve presežka dohodka po zaključnem računu za leto 
1977, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu Slo- 
venije, 

41. predlog odloka o potrditvi lestvic katastrskega dohodka, 
42. predlog zakona o položaju in pooblastilih Rdečega križa Slovenije, 
43. predlog zakona o zaposlovanju in o zavarovanju za primer brezposel- 

nosti, 
44. predlog zakona o nagradah in priznanjih Staneta Žagarja, 
45. soglasje k samoupravnim sporazumom in statutom nekaterih visoko- 

šolskih organizacij, 
46. osnutek zakona o organu samoupravne delavske kontrole, 
47. osnutek zakona o ukrepih v živinoreji, 
48. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kme- 

tijskih zemljiščih, 
49. predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov, s tezami za osnuek 

zakona, 
50. predlog za izdajo zakona o pogojih in postopku za pridobitev pravice 

do preživninskega varstva kmetov, s tezami za osnutek zakona, 
51. predlog za izdajo Zakona o intervencijah v kmetijstvu in o kompen- 

zacijah v porabi hrane, s tezami za osnutek zakona, 
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52. volitve in imenovanja, 
53. vprašanja delegatov. 
Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu dnevnemu redu? Prosim! 

Besedo ima Ciril Umek, delegat 1. okoliša s področja gospodarstva, Celje! 

Ciril Umek: Delegacija ima pripombo k predlogu dnevnega reda, 
zaradi tega, ker je celotna problematika živinoreje in kmetijstva, ki je bila 
prvotno predvidena od 10. do 15. točke, sedaj na koncu dnevnega reda. Ce 
upoštevamo, da bo danes za delegate zelo naporen dan, saj je predvidenih 53 
točk dnevnega reda, se postavlja vprašanje, kdo bo lahko sledil na koncu seje 
problematiki na področju živinoreje in celotnega kmetijstva, ki so prioritet- 
nega pomena v gospodarski politiki. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Ce sem prav 
razumel, se pritožujete nad tem, da so te točke na koncu dnevnega reda. 

Ciril Umek (iz klopi) : Delegati ne moremo slediti 53 točkam. Pravil- 
no bi bilo-, da bi dobili dokončen dnevni red pravočasno. K predloženemu ima- 
mo bistvene pripombe zaradi obsežnosti, Vprašanje je, ah se delegati strinja- 
mo, da se točke dnevnega reda samo dodajo, saj bomo težko sledili 53 točkam 
dnevnega reda. V naši skupščini se ne kontrolira, kako delegati prihajajo in 
kdaj zapuščajo sejo. Ali lahko potem vsi normalno sodelujemo pri sprejema- 
nju osnutkov teh zakonov? Delegati ne smemo samo pritiskati na glasovalno 
napravo, ampak moramo sodelovati v razpravi s svojimi pripombami in tako 
prispevati k delu Skupščine. 

Predsednik Štefan Nemec : Vse točke dnevnega reda so enakovred- 
ne, ne glede na to, ali so na začetku ali na koncu dnevnega reda. Toliko točk 
dnevnega reda se je nabralo za zadnjo sejo in nato smo tudi posebej obvestili 
vse skupine delegatov. Večino točk je predložil Izvršni svet oziroma Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ in jih zato moramo obravnavati že danes, 
saj so za vsako točko to posebej obrazložili. Skupščino predstavljamo vsi dele- 
gati. To velja tudi za mene, čeprav vam predlagam dnevni red, o katerem bo- 
mo sedaj odločali. To je zadnja seja v tem mandatu, za katero se je zaradi 
utemeljenih potreb nabralo toliko točk dnevnega reda. Za vse te točke bomo 
slišali obrazložitev Izvršnega sveta, ki je predlagatelj tistih točk dnevnega re- 
da, s katerimi smo dnevni red današnje seje zbora morali razširiti. 

Zakaj so tako razporejene točke dnevnega reda, ki se nanašajo na področ- 
je kmetijstva? Večkrat imamo na koncu sej težave s sklepčnostjo. Zato ker 
so kmetijski zakoni predloženi kot osnutki, večina ostalih pa so predlogi, smo 
predloge dali naprej, ker gre pri njih za dokončno sklepanje. Nekatere zakone 
obravnavamo skupaj z Družbenopolitičnim zborom in z Zborom občin. Ce bi 
prišlo do eventualne neusklađenosti pri obravnavi teh predlogov v posameznem 
zboru, se potem še lahko medsebojno o tem obvestimo, da ne bi po nepotreb- 
nem čakali drugi zbor. To je bil glavni vzrok za tak vrstni red, kot je predložen. 
Hvala za pomoč! 

Je še kakšna pripomba? Kolikor ni pripomb, dajem predloženi dnevni red 
na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (114 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani dnevni red. 
8 
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Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 60. seje Zbora združenega dela. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu zapisniku? (Ni pripomb.) Ugo- 
tavljam, da je zapisnik 60. seje odobren. 

S tem prekinjam sejo Zbora združenega dela in prosim delegate, da osta- 
nejo na mestih, ker bodo v dvorano prišli delegati ostalih dveh zborov. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 9.45). 

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na poročilo o delu 
Skupščine SR Slovenije v obdobju od 1974 do 1978. 

Poročilo je objavljeno v Poročevalcu št. 6. Uvodni ekspoze smo poslušali 
na skupnem zasedanju. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce ne želi nihče razpravljati, za- 
ključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema poročilo o delu 
Skupščine SR Slovenije v obdobju od leta 1974 do leta 1978. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah zakona o republiških svetih, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Lojzeta Janka, pomočnika 
sekretarja Sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo. 

Izvršni svet predlaga, da Skupščina SR Slovenije v smislu 295. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije obravnava zakon po hitrem postopku. Zeli 
kdo razpravljati o predloženem postopku? (Nihče.) 

Dajem predlog na glasovanje. Kdor je za hitri postopek, naj prosim gla- 
suje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 
delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog, da obravnavamo 
zakon po hitrem postopku. 

Predlog zakona o spremembah zakona sta obravnavala Odbor za družbe- 
nopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Poro- 
čili smo sprejeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce ne želi nihče razpravljati, za- 
ključujem razpravo. Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah zako- 
na o republiških svetih. Kdor je za, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona o spre- 
membah zakona o republiških svetih. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog ugoto- 
vitev in stališč Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k energetski bilanci 
SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 2000 in k okvirnemu planu raz- 
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voja energetskih zmogljivosti v območju SR Slovenije za obdobje od leta 1981 
do leta 2000, ki jih je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

Ugotovitve in stališča je Izvršni svet sprejel na podlagi obravnave ener- 
getske bilance SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 2000 in okvirne- 
ga plana razvoja energetskih zmogljivosti za območje SR Slovenije za obdobje 
od leta 1981 do leta 2000. 

Celotno gradivo je bilo objavljeno v prilogi Poročevalca z dne 3. 8. 1978. 
Izvršni svet je k tej točki določil za svojega predstavnika Draga Petro- 

viča, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za ener- 
getiko. 

Predlog stališč in ugotovitev sta obravnavala Odbor za družbenoekonomski 
razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Poročili smo 
prejeli. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? Prosim, besedo ima tovariš Drago 
Petrovič. 

Drago Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da podam krajšo uvodno obrazložitev predložene energetske bi- 
lance in okvirnega plana izgradnje energetskih objektov do leta 2000. 

Odločitev za izdelavo te bilance in z njo povezanega okvirnega plana ene- 
getskih zmogljivosti izhaja predvsem iz spoznanja o visoki odvisnosti Slovenije 
od uvoza energije, stalnega disproporca med rastjo porabe in njenim pokri- 
vanjem, stalnega zaostajanja izrabe domačih virov energije, nekontroliranega 
uvoza energije, stalnega pomanjkanja sredstev za energetske naložbe, občas- 
nih kriz v preskrbi z energijo, tendenc vse slabšega izkoristka primarne ener- 
gije pri transformaciji v koriščeno ter neustreznega gibanja porabe posameznih 
vrst koriščene energije. 

Oba dokumenta sta bila pripravljena zaradi potrebe, da se vzpostavijo 
osnovni pogoji za vodenje usklađene in načrtne politike razvoja energetike v 
naslednjih srednjeročnih obdobjih, seveda v homogeni povezavi z načrti raz- 
voja vseh ostalih področij. 

Gre za to, da energetika močno vpliva na ostala področja, vendar pa ta 
vpliv poteka tudi v nasprotni smeri, saj je razvoj energetike integralni del 
razvoja celotnega družbenoekonomskega življenja. Usklajevanje z ostalimi po- 
dročji bo zato v skladu z načeli kontinuiranega planiranja prispevalo k stal- 
nim korekcijam in dopolnitvam predložene bilance. Ob tem je potrebno upo- 
števati, da usklajevanje razvoja energetike ne more biti omejeno le na repu- 
blike in pokrajini, temveč terja tudi določeno usklajevanje v jugoslovanskem 
merilu. 

Poznavanje in ocena dolgoročnih trendov proizvodnje in porabe energije 
sta predpostavka za dolgoročni plan in razvoj izgradnje, saj nam omogočata 
optimalno izgradnjo energetskih kapacitet, tako v investicijskem kot eksplo- 
atacijskem smislu, ekonomsko racionalno izkoriščanje lastnih proizvodnih vi- 
rov, optimizacijo uvoza primarne in transformirane energije, načrtovanje in 
izvedbo ukrepov racionalnega ravnanja z vsemi vrstami energije, medsebojno 
povezavo in komplementarno dopolnjevanje energetskih sistemov ter kontro- 
lo gibanja dela plačilne bilance, kar prispeva k njeni stabilizaciji glede na 
to, da predstavlja že danes uvoz energije njen pomemben delež. 
8* 
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Dolgoročna energetska bilanca Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 
2000 predstavlja celovit prikaz možnosti proizvodnje, nabave, predelave in po- 
rabe vseh primarnih energetskih virov ter njihovo uporabo in distribucijo v 
obliki koriščene energije na posamezne sektorje porabe. 

Zaradi dolgoročnosti je bilo potrebno postaviti v programu izgradnje več 
variantnih rešitev, ker nekateri problemi ekonomskih odnosov še niso razre- 
šeni. Zato povsod nismo mogli doseči kompleksnih rešitev, ki bi nam omogo- 
čili izbiro ene poti, ampak smo to prepustili srednjeročnim planom, ki naj v 
uskladenem razvoju celotnega gospodarstva najdejo optimalno usmeritev raz- 
voja energetskega gospodarstva. V optimizaciji razvoja srednjeročnega obdob- 
ja se bo dokončno določil tudi obseg potrebnih investicijskih sredstev. 

Ob omejitvah, ki jih prinaša odvisnost od uvoza energije, je treba razviti 
tako politiko, ki gradi na ekonomsko racionalnem razvoju lastne energetske 
osnove, ki podpira in diktira maksimalne izkoristke primarne energije tako 
v njeni direktni kot indirektni porabi, ki temelji na taki organiziranosti orga- 
nizacij združenega dela-proizvajalk energije, da omogoča izvajanje tako za- 
črtane politike, ki zagotavlja čim razvitejšo stopnjo povezave z energetskimi 
gospodarstvi drugih republik in avtonomnih pokrajin in dosledno izvajanje 
ukrepov racionalnega ravnanja z energijo ter upošteva zahteve in merila var- 
stva okolja. 

Predloženo energetsko bilanco in program izgradnje je pripravilo Poslov- 
no združenje skupaj z Interesno skupnostjo za nafto in plin, Interesno skup- 
nostjo elektrogospodarstva in v sodelovanju z Republiškim komitejem za ener- 
getiko. 

Od julija 1977 sta bili gradivi v javni razpravi, v kateri je bila izpostav- 
ljena vrsta problemov, mnenj in dopolnilnih predlogov, na katere poizkuša 
predložena dolgoročna bilanca odgovoriti, kolikor je to mogoče glede na raz- 
čiščenost posameznih stanj in predvidevanj na drugih področjih. 

Nastala vprašanja bo možno razčiščevati in razreševati postopno in vzpo- 
redno z izdelavo projekcije razvoja drugih področij ter okvirov srednjeročnih 
planov v naslednjih petletnih obdobjih. 

Temeljno izhodišče, na katerem temeljijo predvidevanja dolgoročne ener- 
getske bilance, je prognozirana rast družbenega proizvoda v obdobju od leta 
1980 do leta 2000, za katero predvidevamo', da bo znašala v obdobju od leta 
1980 do leta 1990 6 % letno in v obdobju od leta 1990 do leta 2000 5,9 % letno. 

Izhodišča, na katerih je zasnovana dolgoročna energetska bilanca, so na- 
slednja: Ob 1 % rasti družbenega proizvoda predvideva bilanca rast porabe iz- 
koriščane energije za 0,55 do 0,60 % v primerjavi s svetovnim povprečjem, ki 
znaša 0,6 do 0,7 %. Grajena je na predpostavki, da bo v polni meri uveljavljen 
program ukrepov za racionalno pridobivanje, pretvarjanje, transport in pora- 
be energije. V nasprotnem primeru lahko pridemo v položaj, ko ne bo proiz- 
vedene le manj energije, temveč bo potrošeno tudi več energije, kar pomeni, 
da se bo energetska odvisnost še povečala in se pojavila kot dodatna obreme- 
nitev plačilne bilance. 

Z racionalnejšo uporabo energije se bo bistveno zmanjšal vpliv proizvod- 
nje, pretvarjanja in porabe energije na okolje. Ob predvidenem povečanju iz- 
koriščane energije do leta 2000 za skoraj 3-krat v primerjavi z letom 1975 se 
bo na račun predvidenega intenzivnega pristopa k varstvu okolja povečala 
emisija žveplovega dioksida za 41 %, dušika za 21 % in pepela za 8 %, kar 
predstavlja ob tem povečanju porabe koriščene energije pomemben uspeh v 
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boju za čistejše okolje. S preusmeritvijo na proizvodnjo električne in toplotne 
energije v velikih termoelektrarnah in termoelektrarnah-toplamah bo nepo- 
sredna poraba premoga v veliki meri izločena iz široke porabe v industriji 
v mestih. Zamenjali ga bodo toplota iz toplovodnih omrežij, kurilna olja z manj 
žvepla ter zemeljski plin, zlasti v industriji ter v določenem delu tudi v eko- 
loško ogroženih območjih. Premog, ki bo skoraj v celoti namenjen za proiz- 
vodnjo električne energije in toplote v velikih toplarnah oziroma termoelek- 
trarnah, ne bo več separiran. S tem bo postala Sava, ki jo v veliki meri one- 
snažujejo separacije premoga v Zasavju, dosti čistejša. 

Uporaba zemeljskega plina v industriji in v ekološko ogroženih območjih 
bo v veliki meri nadomestila kurilna olja, tekoči naftni plin ter v manjšem 
obsegu elektroenergijo in premog in bo vplivala na znižano emisijo žveplovega 
dioksida iz saj. 

Politika in zasnova regionalnega prostorskega razvoja, pri čemer naj bi 
v bodoče prišlo do enakomernejše razdelitve industrije tudi v širšem prosto- 
ru, pomembno vplivata na razvoj energetskih dejavnosti in distribucije ener- 
gije. Tu igra važno vlogo, zlasti zaradi načina preskrbe s toploto, sanitarno 
vodo, plinom in električno energijo, sistem graditve stanovanj, pri katerem se 
bo intenzivno težilo k ekonomični, optimalni in integrirani preskrbi z energijo, 
s katero se bomo izognili danes tehnično in ekološko nesprejemljivim oblikam 
individualne in nedolgoročne preskrbe z energijo. 

Zaradi visoke stopnje energetskih odvisnosti je pomembno vprašanje, koli- 
ko in kakšno energijo bomo uvozili. Dolgoročna bilanca se je opredelila za 
uvoz najpotrebnejših in pretežno kvalitetnejših vrst energije. Na teh izho- 
diščih temeljijo predvidevanja energetske bilance o proizvodnji, dobavah 
in porabi primarne in koriščene energije. Tako bo po predvidevanjih dolgoroč- 
ne energetske bilance znašala rast izkoriščane energije v obdobju od leta 
1976 do leta 2000 od 3,9 % do 3,4 %. V tem okviru bo znašala letna rast porabe 
električne energije v tem obdobju 7,6 % do 5,9 % pri koncu tega stoletja in bo 
v primerjavi z letom 1975 porasla za 4,5-krat. Letna rast porabe termične ener- 
gije pa bo znašala od 3,7 do 2,7 % ob koncu tega stoletja, kar predstavlja v 
primerjavi z letom 1975 dvakraten porast. 

Da bi lahko dosegli predvidene stopnje rasti proizvodnje električne in ter- 
mične energije, imamo na razpolago naslednje količine domačih primarnih ener- 
getskih virov: 4,7 milijonov ton lignita in 2,2 ton rjavega premoga letno, in to 
nespremenjeno v celotnem obdobju, do 8000 MWh hidroenergije letno, ko bodo 
razpoložljivi vodni viri potrebno izkoriščeni, in okrog 3200 ton jedrskega go- 
riva v obdobju od leta 1981 do 2000. 

Manjkajoči del primarne energije pa bo potrebno zagotoviti iz drugih 
delov države oziroma iz uvoza in vključuje: do 500 000 ton suš&nega lignita ali 
400 000 ton rjavega premoga letno, do 50 000 ton črnega premoga za potrebe 
industrije, do 200 000 ton koksa, 5 milijonov ton surove nafte za energetske 
in neenergetske potrebe v letu 1990 in 7 milijonov ton v letu 2000 in končno 
do 2 milijardi m3 zemeljskega plina za energetske in neenergetske potrebe 
letno. 

Ob predvidenem obsegu domače primarne energije bo leta 2000 znašal 
delež uvoza primarne energije 51 %, v primerjavi s 43% v letu 1975, medtem 
ko bo nakup energije v drugih delih države znašal leta 2000 13% v primerjavi 
z 0,5 % v letu 1975. Za sedaj znani podatki opozarjajo, da se bo v letu 2000 
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delež proizvodnje lastne primarne energetske energije bistveno zmanjšal in 
da se bo povečala energetska odvisnost Slovenije. 

O posameznih energetskih področjih predvideva bilanca naslednje smeri 
razvoja, pri čemer moram opozoriti, da vsa področja še niso celovito opre- 
deljena. 

Pri eksplotaciji premoga predvideva bilanca stalni obseg proizvodnje okrog 
7 milijonov ton premoga letno, pri čemer bo večina premoga porabljena za 
proizvodnjo električne energije in dela potrebne toplote. Vzporedno s tem se 
računa na obsežno porabo premoga s skupnimi naložbami v termoelektrarnah 
v drugih republikah do skupne moči 1600 MW z letno proizvodnjo do 10 000 
GV ur, kar bo leta 2000 predstavljalo skupaj % potrebne celotne porabe elek- 
trične energije v Sloveniji. Predvidene količine letne proizvodnje premoga so 
usklađene z dosedaj znanimi rezervami in možnostmi odkopa in zadoščajo' za 
oskrbo že zgrajenih, do leta 2000 planiranih termoenergetskih naprav ob po- 
goju, da se uresničijo potrebna raziskovalna in investicijska dela. 

Pri predvidevanjih proizvodnje naftnih derivatov so upoštevani programi 
lastnih kapacitet, ki vključujejo poleg oskrbe našega trga menjavo deficitar- 
nih derivatov z ostalimi republikami ter del za izvoz. Slovenski plinovodni si- 
stem bo lahko sprejel in transportiral do 2,4 milijarde m3 zemeljskega plina 
letno. Sedanje ocene stanja domačih rezerv plina in nafte kažejo na možnost 
pridobivanja okrog 200 milijonov m3 plina in okrog 200 do 300 tisoč ton surove 
nafte letno po letu 1990. Zato bosta tako nafta kot plin za večino ptotreb zago- 
tovljena iz uvoza. 

Predvidena je pospešena graditev hidroelektrarn, tako da bo v letu 2000 
delež proizvedene električne energije v hidroelektrarnah znašal 22 %> vse pro- 
izvedene električne energije. Možnosti izkoriščanja hidroenergije so še večje, če 
bodo hidroelektrarne zgrajene ob skupnih interesih vodnega in energetskega 
gospodarstva. Tako bo v Sloveniji dosežen izkoristek vse razpoložljive hidro- 
energije okrog 94% oziroma 88%. Proizvedena hidroenergija bo v letu 2000 
nadomeščala okrog 6,5 milijonov ton lignita oziroma 1,5 milijona ton mazuta 
letno. 

Na področju pridobivanja termoelektrične energije in toplote v kombini- 
ranih energetskih sistemih termoelektrarn — toplarn pričakujemo zaradi mno- 
go večjega izkoristka primarne energije večkratne koristi in s tem pridobljene 
več koriščene energije, znižanje toplotnega onesnaženja okolja in končno več 
vrst koriščene energije. Pri kombinirani proizvodnji električne in toplotne 
energije računamo, da bomo v letu 2000 dosegli 50 do 60 % izkoriščene kalo- 
rične vrednosti energetskega goriva, celotna izkoriščenost kalorične vrednosti 
našega premoga pa bo v letu 2000 znašala prek 36 %. Za ogrevanje in pripravo' 
tople vode bo porabljenih 35% koriščene energije oziroma 26 500 Tcal za leto 
2000 v primerjavi s 13 000 Tcal v letu 1980. Pri tem bomo iz mestnih toplarn 
pokrili v letu 2000 22 % navedenih potreb v obliki integrirane toplote in tople 
vode, v primerjavi z 9 % v letu 1980. 

V okviru energetske bilance je predvideno, da bo izkoriščanje geotermične 
in sončne energije ter energije vetra dalo vsaj 1500 Tcal koriščene energije, kar 
bo v letu 2000 pomenilo 2 % koriščene energije. To bi predstavljalo leta 2000 
približno 6,5 % vse potrebne nizkotemperaturne toplote. 

Pri porabi koriščene energije je potrebno opozoriti predvsem na naslednje 
strukturne premike: 
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— Povečan bo delež električne energije od 17 % na 30 % v letu 2000 in 
temu ustrezno bo znižan delež porabe termične energije. Pri porabi električne 
energije se bo povečal delež industrije in ostale porabe, nižji bo delež v trans- 
portu. 

—• Pri porabi termične energije bo močno padel delež industrije, ob moč- 
nem porastu vseh ostalih sektorjev porabe. Iz tega izhaja, da bo pri porastu 
porabe električne energije sodelovala industrija do leta 2000 z več kot 60%, 
kar kaže na pričakovano usmeritev naše industrije v visoko avtomatizirane 
procese, kot tudi tehnologije, ki zahteva izključno električno energijo. 

Pri tem računamo, da se bo povečal delež porabe električne energije za 
pogon in relativno znižal delež za kemične in metalurške procese. Tako priča- 
kovanje izhaja predvsem iz ekonomske ocene vrednosti proizvedene in porab- 
ljene energije, glede na ponuđeno strukturo-, to je večjega deleža električne 
energije in večjega deleža uvoza pri termični energiji, kar kaže na to, da bo 
cena energije rastla hitreje kot cene ostalih industrijskih proizvodov. Zato je 
potrebno, da porabo energije usmerjamo v proizvodnjo, kjer bo porast družbe- 
nega proizvoda višji od porasta stroškov za proizvodnjo in dobavo energije. 
Tako usmeritev bo potrebno v naslednjih obdobjih dosledno izvajati, saj naša 
proizvodnja in dobava energije nimata komparativnih prednosti. 

Ne glede na tako relativno zahtevno zastavljene naloge, ki naj zagotovijo 
zadovoljivo oskrbo z energijo, pa je izhajajoč iz okvirnega programa razvoja 
energetskih zmogljivosti predvideno,. da se bo delež naložb v energetiko v 
družbenem proizvodu do konca tega stoletja postopno zniževal in znašal v ob- 
dobju 1981—2000 približno 4% v primerjavi s 5,2% v obdobju 1976—1980. 

Kljub temu bodo pomenile naložbe v energetiko še vedno relativno visok 
delež v gospodarskih naložbah, približno 15 do 18%, na katerega je potrebno 
računati in ga na ustrezen način zagotoviti. 

Zato moramo tekoče izvajati optimizacijo, proporce stalno preverjati in jih 
dopolnjevati, kajti le na ta način se bomo izognili morebitnim ponovnim dis- 
proporcem, katerim smo bili priča pred začetkom tega planskega obdobja. 

Zagotovitev potrebnih sredstev mora biti trajna naloga samoupravnih 
interesnih skupnosti energetike, ob uskladenem interesu v njih povezanih pro- 
izvajalcev in porabnikov energije. Struktura potrebnih investicijskih vlaganj 
zajema samo področje energetskega gospodarstva, kjer skoraj 80 % predstav- 
ljajo vlaganja v elektroenergetiko in toplarništvo. Tem vlaganjem je treba 
dodati tudi vlaganja v proizvodnjo izolacijskih materialov in vse investicije, ki 
bodo prispevale k racionalnejši porabi energije v vseh sektorjih potrošnje. 

Obtem je potrebno ponovno poudariti, da je realizacija teh predvidevanj, 
posebno v obdobju do leta 1990, v mnogočem odvisna od uspešnega izvajanja 
ukrepov racionalnega ravnanja z energijo. Zavedamo se tudi nujnosti pospeše- 
ne realizacije predloženih ukrepov, ki bodo prispevali k racionalnejši porabj 
razpoložljive energije, in sicer z ustrezno politiko cen in naložb pri porabi po- 
sameznih vrst energije, kot tudi na vseh področjih, kjer je z uporabo boljše 
tehnologije in materialov možno direktno poseči in zagotoviti znatne prihran- 
ke v porabi energije. 

To velja predvsem za področje toplotne izolacije, ogrevalne in procesne 
tehnike. Vrsto nalog vsebuje bilanca tudi glede nadaljnjega znanstveno-raz- 
iskovalnega dela na področju energetike. Pri energetskih raziskavah, ki so v 
načelu interdisciplinarne, je potrebno zagotoviti tesnejšo' povezavo organizacij 
združenega dela in raziskovalnih organizacij z različnih področij. Prav tako 
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bi bilo preuranjeno trditi, da so nam že v celoti znane zaloge primarnih ener- 
getskih virov. Zaradi težkega ekonomskega položaja proizvajalcev primarne 
energije beležimo v zadnjih letih močan upad raziskav. Zato je naša naloga, 
v skladu s stališči in priporočili skupščine, da se dogovorimo in sprejmemo 
program raziskav in da namensko zagotovimo sredstva zanje. 

Rudno bogastvo je del našega družbenega bogastva, in če je ob tem še tak- 
šne važnosti za celoten družbenoekonomski razvoj, je po našem mnenju edino 
pomembno in sprejemljivo, da celotno združeno delo prevzame skrb in odgo- 
vornost za njegovo odkrivanje in eksplatacijo. To pomeni, da ni več sprejemlji- 
va teza, da je raziskovanje in odkrivanje primarnih virov energije le skrb 
tistih organizacij, ki proizvajajo to energijo, kajti dolgoročna energetska bi- 
lanca temelji na krepitvi lastne, predvsem elektroenergetske in toplotne ener- 
getske baze in s tem na večji energetski neodvisnosti. 

Menimo, da je potrebno za izvajanje usmeritev dolgoročne energetske 
bilance zagotoviti vse institucionalne pogoje z nadaljnjim vsebinskim razvo- 
jem in delovanjem delegatskega sistema v samoupravnih interesnih skupnostih 
tega področja, s sprejetjem ustreznih družbenih dogovorov in samoupravnih 
sporazumov, in kjer je to neizbežno, tudi z ustreznimi zakonskimi akti. 

Ob tem je naloga energetskega gospodarstva, da z ustrezno samoupravno 
organiziranostjo in dohodkovno povezanostjo zagotovi nemoteno izvršitev za- 
danih usmeritev, ki ne smejo ostati v podjetniških okvirih, temveč morajo 
upoštevati predvsem narodnogospodarske učinke. 

Zaradi usmerjanja nadaljnjega dela pri razvoju energetike je Izvršni svet 
sprejel predložene ugotovitve in stališča, ki jih predlagamo zboroma v spre- 
jetje. Osnova v ugotovitvah in stališčih je sprejeti koncept, na katerem so 
grajena predvidevanja energetske bilance in okvirni plan razvoja energetskih 
zmogljivosti za obdobje do konca tega stoletja. Dovolite, da komentiram neka- 
tere postavke tega koncepta. 

Pri preskrbi z energijo iz drugih republik moramo razviti predvsem sistem 
skupnih vlaganj in načela dohodkovnih odnosov. Pri zagotovitvi energije iz 
uvoza pa moramo zagotoviti dolgoročnost skupnih naložb in dolgoročno za- 
gotovitev energetskih virov, ob uvedbi višjih oblik ekonomskega sodelovanja, 
posebno kadar gre za sodelovanje z deželami v razvoju. 

Zagotoviti moramo maksimalno izrabo ekonomsko izkoristljivih energet- 
skih virov, kar velja zlasti za hidroenergijo, premog in uran, ter s tem težiti 
k znižanju uvozne odvisnosti. Vzporedno je potrebno pospešiti in povečati ru- 
darsko-geološke raziskave, za kar naj se zagotovi del sredstev tudi s samo- 
upravnim združevanjem. 

Daljinsko ogrevanje mora v večjih mestnih aglomeracijah prevzeti vlogo 
temeljnega nosilca preskrbe z integrirano toploto in sanitarno vodo. Ob tem 
se mora uskladiti izgradnja kombiniranih termoenergetskih objektov, kar bo 
prispevalo k boljšemu izkoristku primarne energije in k manjšemu onesnaže- 
vanju ozračja. 

Individualna preskrba s toploto in sanitarno vodo naj bi se omejila pred- 
vsem na predele, kjer izgradnja toplovodnih omrežij ni racionalna. 

Pri izgradnji proizvodnih elektroenergetskih objektov bo dan poudarek 
izgradnji hidroelektrarn vseh kapacitet, ki so ekonomsko racionalne in spre- 
jemljive v kompleksni povezavi z interesi vodnega, komunalnega in kmetij- 
skega gospodarstva in ob maksimalnem upoštevanju zahtev varstva okolja. 
Izgradnjo novih termoenergetskih objektov bomo morah izvajati kombinirano, 
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to je za proizvodnjo električne in toplotne energije, ob visoki stopnji zamenlji- 
vosti. 

Proučiti in vključevati moramo nadaljnjo gradnjo jedrskih objektov, ki 
jo narekuje na eni strani porast potrebne energije, po drugi strani pa dane 
proizvodne alternative, ob maksimalnem upoštevanju zahtev po varovanju 
okolja. Upoštevati moramo, da nam izgradnjo narekujejo tudi zaloge premoga v 
Sloveniji in Jugoslaviji, hiter porast deleža električne energije v porabi ko- 
riščene energije ter možnosti, ki jih nudijo razvijajoče se tehnologije gorilnega 
ciklusa. 

Pri razvoju jedrskih tehnologij ne smemo zanemariti razvoja lastnega raz- 
iskovalnega in projektantskega kadra, lastne proizvodnje nuklearne opreme in 
možnosti za pripravo goriva. Zavzemati se bomo morali za enakopravne po- 
goje pri prenosu nuklearne tehnologije in goriva ter njegove predelave, v 
duhu mednarodnih pogodb in sporazumov. Ustrezno se bo potrebno organizirati 
za sodelovanje z deželami v razvoju, tako pri izgradnji jedrskih postrojev kot 
tudi pri zagotovitvi potrebnega goriva. 

Čeprav predstavljajo energije bodočnosti skromen delež v predloženi bi- 
lanci, jim je že danes potrebno omogočiti hitrejše uvajanje v uporabo, kar zla- 
sti velja za porabo sončne energije za ogrevanje in energije vetra za proiz- 
vodnjo električne energije. 

Razpoložljive tehnološke rešitve pri uporabi sončne energije in energije 
vetra so mejnega značaja, vendar lahko pomenijo za individualne majhne po- 
rabnike vir prihranka klasičnih oblik energije, ob hkratnem navajanju, da je 
racionalna poraba klasičnih virov neizogibna nujnost. 

Proti koncu stoletja upamo na uporabo in uvedbo alternativnih tehno- 
logij, kot so hidroplodni reaktorji, fuzija, uporaba vodika, oplinjevanje pre- 
moga pod zemljo, direktno pretvarjanje sončne energije v električno, uporaba 
geotermične energije za ogrevanje in še vrsto drugih, ki so v fazi raziskav in 
iskanju rešitev za ekonomično aplikacijo. 

Ker se zavedamo, da ima racionalno ravnanje z energijo izredno težo, po- 
udarjamo, da ne smemo dovoliti, da pride do večjih odstopanj od predvide- 
vanj, kajti to lahko povzroči povečano energetsko odvisnost, neracionalne na- 
ložbe v energetiko, znižanje izkoristka primarne energije in zaostajanje raz- 
voja lastne energetske osnove ter v končni fazi upočasnitev našega družbeno- 
ekonomskega razvoja. 

Pri tem je prav tako nujno realizirati znižanje deleža energetskih inve- 
sticij in s tem omogočiti pospešen razvoj ostalih dejavnosti, ne da bi pri tem 
okrnili kontinuiteto kakor tudi kvaliteto in pravočasnost oskrbe z vsemi po- 
trebnimi viri primarne in transformirane energije. Pri razvoju industrijskih 
dejavnosti ne bi smeli povečati deleža energetsko intenzivnih porabnikov, 
ki zahtevajo relativno nizke cene energije, kajti le-te ne bo na razpolago. 

Uresničitev začrtanih usmeritev in nalog v razvoju energetike predstavlja 
temeljno odgovornost republike kot nosilke programa sprejetih srednjeročnih 
energetskih bilanc v okviru skupne energetske politike Jugoslavije. Ker gre 
za dejavnost posebnega družbenega pomena, je trajna zagotovitev preskrbe z 
energijo pogoj za nemoten potek družbene reprodukcije. Zato poudarjamo nuj- 
nost doslednega uresničevanja zastavljenih nalog iz predloženih stališč in ugo- 
tovitev. 

Ob tem želim opozoriti, da bo realizacija začrtanih usmeritev zahtevala 
visoko stopnjo organiziranosti in tehnološke povezanosti, tako proizvajalcev 
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kot uporabnikov energije, njihovo medsebojno sodelovanje kot tudi ustrezno 
povezavo s projektanti, proizvajalci opreme ter izvajalci gradbenih in montaž- 
nih del, po drugi strani pa komplementarnost porabe vseh vrst energije. Zato 
izpeljava načela njene racionalne porazdelitve v porabi terja skupno in enotno 
energetsko politiko. To zahteva tesno sodelovanje sedanjih in bodočih interes- 
nih skupnosti na področju energetike. 

Republiški komite za energetiko bo v sodelovanju s Samoupravno interesno 
skupnostjo elektrogospodarstva, Samoupravno interesno skupnostjo za nafto in 
plin in Gospodarsko zbornico Slovenije skrbel za realizacijo usmeritev dolgo- 
ročne energetske bilance, njeno usklajevanje s srednjeročnimi programi ostalih 
področij, s sprejetimi družbenimi plani Slovenije in Jugoslavije ter o tem po- 
ročal Izvršnemu svetu. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagam zboru, da sprejme predloženo 
informacijo skupaj s stališči in ugotovitvami Izvršnega sveta. Izvršni svet bo 
pri tem upošteval tudi vse pripombe in predloge odborov. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Prosim, besedo ima Rudolf Babič, podpredsednik Gospodarske zbor- 
nice Slovenije! 

Rudolf Babič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Po predhodnih razpravah v raznih organih Zbornice o energetski bilanci SR 
Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 2000 je Upravni odbor Gospodarske 
zbornice sprejel naslednje stališče. 

Deficitarnost domačih virov primarne energije in omejene možnosti uvoza 
zahtevajo tako kot drugod po svetu večjo racionalizacij o pridobivanja, pre- 
tvarjanja, transporta in uporabe energije, kar morajo upoštevati investitorji 
pri izdelavi investicijskih programov, ravno tako pa tudi pri pripravi dolgo- 
ročnih razvojnih planov posameznih dejavnosti. V razpravah je bila podprta 
orientacija za maksimalno izkoriščanje domačih hidroenergetskih virov ter 
predvideno razmerje med hidro in termično energijo. 

Pri slednji je potrebno nadaljevati in okrepiti oblike sodelovanja in so- 
vlaganje v energetske objekte v drugih republikah ter razčleniti predlog stra- 
teških zalog premoga. Pri surovi nafti in zemeljskem plinu je zaradi plačilno- 
bilančnih omejitev racionalna poraba še toliko bolj pomembna. Na tem pod- 
ročju je treba krepiti sodelovanje z neangažiranimi deželami in deželami v 
razvoju, hkrati pa pospešiti geološke raziskave ter združevanje sredstev zanje. 
Slednje ne služijo samo razvoju energetskih dejavnosti, ampak tudi boljšemu 
varstvu okolja, vodnemu in komunalnemu gospodarstvu ter drugim dejavno- 
stim, zaradi česar je potrebno pri izdelavi predloga dolgoročne energetske bi- 
lance upoštevati tudi njeno funkcionalno pogojenost z nastajajočimi dolgo- 
ročnimi prostorskimi plani. 

Pri pripravi dokumentacije in izvajanju investicij v energefiko je po- 
trebno zaostriti osebno odgovornost vseh nosilcev, ki sodelujejo pri realizacijah 
investicij, da se odpravijo slabosti pri pridobivanju soglasij in dovoljenj in 
zamude pri gradnji, dobavi in montaži opreme. - 

Sklep Upravnega odbora Gospodarske zbornice je s tem v zvezi naslednji: 
Upravni odbor Gospodarske zbornice sprejema v vednost dano informacijo o 
razpravah zborničnih organov o dolgoročni energetski bilanci SR Slovenije za 
obdobje od leta 1981 do leta 2000 in se obenem pridružuje njihovem pozitiv- 
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nem mnenju in stališčem, ki so jih zavzeli k dokumentu o dolgoročni energet- 
ski bilanci, s tem, da je v prvi vrsti potrebno dati poudarek racionalni porabi 
energije na vseh področjih. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? Prosim, 
besedo ima Marjan Šinkovec, delegat z gospodarskega področja, 22. okoliš — 
Trbovlje! 

Marjan Šinkovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor združenega dela z gospodarskega področja, 
22. okoliša — Trbovlje me je pooblastila, da dam k predlogu energetske bilance 
SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 2000 naslednje pripombe: 

Predložena energetska bilanca SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do 
leta 2000 je v revirskih občinah iz razumljivih razlogov naletela na živo zani- 
manje. Znano je namreč, da postane energetska bilanca, in s tem tudi ener- 
getska politika v celoti, za vsako družbenopolitično skupnost predmet posebne 
pozornosti in proučevanja, to tembolj v takih skupnostih, v katerih je družbeno- 
ekonomski razvoj v veliki meri odvisen od energetske politike. 

Posebno pozornost smo v Zasavju namenili bilanci premoga, in sicer tako 
proizvodnji kot predvideni porabi rjavega premoga, predvidenim vlaganjem 
v rudarsko-geološke raziskave, v proizvodne objekte primarne energije in v 
termoenergetske vire. 

Pri tem menimo, da v programu graditve proizvodnih objektov za obdobje 
od leta 1981 do leta 1985 ni potrebno navajati alternativnega programa in da 
je treba sprejeti tak program, kot ga je sprejela Skupščina interesne skupnosti 
elektrogospodarstva Slovenije na zadnjem zasedanju 22. 3. 1978, ki predvideva 
gradnjo termoelektrarne Trbovlje III in toplarne II v Ljubljani, pri katerih 
bi bil uporabljen kot gorivo premog. 

Iz podatkov predložene energetske bilance je razvidna tendenca, da se za 
pokrivanje bodočih energetskih potreb v največji možni meri angažirajo do- 
mači energetski potenciali, med katere moramo v naši republiki uvrstiti pred- 
vsem premog in, še razpoložljivi vodni potencial. Z energetsko bilanco pred- 
videna proizvodnja rjavega premoga in delež tega premoga, ki je namenjen 
transformaciji, tudi s predvideno gradnjo termoelektrarne Trbovlje III, so po- 
novno odprte realne perspektive za nadaljnji razvoj premogovništva v Zasavju. 

Nagel prehod porabnikov premoga na naftne derivate pred nekaj leti je 
povzročil znižanje porabe premoga v industriji in v določenem obsegu stagna- 
cijo premogovnikov ter s tem postavil premogovnike pred vrsto problemov in 
težav. Med te lahko štejemo predvsem zaviranje procesa modernizacije proiz- 
vodnje in relativno skromno vlaganje v rudarsko-geološke raziskave. 

Večkrat smo opozarjali in se zavzemali za izdelavo take energetske bi- 
lance kot izhodišča za vodenje energetske politike, ki bi bila v skladu z dolgo- 
ročnimi interesi celotne družbe. Namesto tega so se v preteklosti dopuščale 
stihije, kar je pripeljalo do masovne substitucije premoga s tekočimi gorivi. 

Upamo, da je s sprejetjem te energetske bilance to obdobje za nami in da 
je dobilo pravo mesto spoznanje, da je potrebno racionalno izkoriščati sicer 
skromne lastne energetske vire. 

Energetska bilanca kot usmerjevalni dokument je za Zasavje izrednega 
pomena in jo kot tako sprejemamo. Vsako odstopanje od bistvenih načrtovanih 
ciljev bi lahko imela negativne posledice za gospodarski razvoj tega področja. 
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Zaradi tega se morajo vsi dejavniki, ki so tako ali drugače odgovorni za izva- 
janje energetske politike, polno angažirati za dosego zadanih ciljev v bilanci. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Tone 
Tribušon, predsednik Izvršnega odbora Samoupravne interesne skupnosti 
elektrogospodarstva! 

Tone Tribušon: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Želel bi vas 
obvestiti o tem, da je samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva 
22. 3. 1978 dokončno sklepala o sprejetju obeh dokumentov, ki sta predložena 
za današnjo sejo, in sicer o dolgoročni energetski bilanci in o gradnjah do leta 
2000. O obeh dokumentih smo razpravljali skoraj dve leti in jih z ostalimi za- 
interesiranimi dejavniki usklajevali. Upoštevali smo nekatera mnenja in pred- 
loge. Nekaterih seveda nismo mogli upoštevati. 

Skupščina Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva je spre- 
jela naslednji sklep: 

1. Skupščina sprejema predlog energetske bilance in dolgoročnega okvir- 
nega plana gradenj in investicijskih vlaganj v energetiko od leta 1981 do leta 
2000 kot usmerjevalni dokument, ki ga bo mogoče na podlagi novih spoznanj in 
skladno z razvojem drugih dejavnosti še dopolnjevati in spreminjati. 

2. Skupščina interesne skupnosti sprejema predlog programa razvoja gra- 
ditve elektroenergetskih objektov v SR Sloveniji za pokrivanje porabe električ- 
ne energije v posameznih petletnih obdobjih ter osnutek programa graditve 
elektroenergetskih objektov v obdobju 1981 do 2000 kot usmerjevalni dokument 
za razvoj elektrogospodarstva. Podrobnejši podatki na osnovi tehnično eko- 
nomske optimizacije in določitve prioritet izgradnje posameznih objektov bodo 
vključeni v srednjeročne plane po 5-letnih obdobjih. Srednjeročni plani bodo 
osnova za izdelavo operativnih letnih planov. Zagotoviti pa je treba stalnost 
financiranja. 

3. Skupščina interesne skupnosti sprejema stališča in ugotovitve Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije in prosi, da jih tudi ta skupščina potrdi. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Prosim, besedo ima Milan Žveglič, delegat z gospodarskega področja, 19. okoliš 
— Krško! 

Milan Zveglič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
K predlogu energetske bilance Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 2000 
posredujemo naslednje pripombe, s predlogom, da se jih upošteva pri sprejetju 
dokončnega besedila dolgoročne energetske bilance. 

1. V tabelarnem pregledu proizvodnje in porabe premoga v obdobju 1977 
do 2000 na strani 23, to je priloga Poročevalca, naj se predvidi prenehanje pro- 
izvodnje rudnika Senovo v letih 1984 do 1985. 

2. Analogno pripombi k 1. točki je treba spremeniti tabelo in besedilo 
predzadnje alinee v poglavju »Proizvodnja premoga« na strani 15/16. 

Obrazložitev: Predvidena proizvodnja premoga v energetski bilanci do leta 
2000 ni usklađena z dejanskimi eksplotacijskimi možnostmi rudnika Senovo, 
ki narekujejo ukinitev proizvodnje v letu 1984/1985, ko bodo izčrpane količine 
premoga do sedaj odprte globine kote 125. 
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V novembru 1977 je rudnik Senovo obvestil Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije in Republiški komite za energetiko o odločitvi kolektiva, da preneha 
z odkopavanjem v koti 125. Na podlagi podatkov dveletnih geoloških raziskav 
večje globine, ekonomskih analiz za potrebna vlaganja ter analiz učinkov po 
investiciji je bilo ugotovljeno, da nova investicijska vlaganja do še večje glo- 
bine ne bi bila smotrna in ekonomsko utemeljena. Ze tako tanek in nečist sloj 
premoga, ki strmo pada v globino, se z globino še bolj siromasi. Današnje od- 
kopavanje sega blizu globine 500 m in je že močno ovirano z vse večjimi pri- 
toki vode. 

Investicijski program je bil izdelan v letu 1976 in dopolnjen v letu 1977. 
Treba je bilo tudi dodatno upoštevati utemeljeno zahtevo po prevedbi ne- 
metanskega režima obratovanja v metanskega, zaradi vse večjih sledi me- 
tana z globino odkopavanja, kar bistveno vpliva na višino potrebnih investi- 
cijskih sredstev in na povečanje stroškov obratovanja. Ugotovljeni primanjkljaj 
dohodka za pokrivanje potreb le enostavne reprodukcije bi znašal letno pri- 
bližno 1,3 stare milijarde din. Ob tem ni upoštevano, da so faktorji eskalacije 
15% daleč prenizko ocenjeni v primerjavi z dejanskim stanjem. Samo rudar- 
ska gradbena dela so se v primerjavi z letom 1976 podražila za 44 /0, podobne 
podražitve pa nastopajo tudi pri rudarski jamski opremi. 

Uvedba sodobnejše mehanizacije pri pridobivanju premoga, ki bi sicer 
zmanjšala fizični napor pri delu, bi povzročila povečanje stroškov, ker zaradi 
specifičnih monta-geoloških razmer, le-ta ne bi bila racionalno in polno^ iz- 
koriščena. O tej zadevi je razpravljal tudi Izvršni svet Skupščine občine Krško, 
ki je sprejel in potrdil odločitev kolektiva Rudnika Senovo. Menimo, da je bilo 
pravočasno posredovanih dovolj podatkov in informacij za opredelitev tudi z 
narodnogospodarskega vidika. 

Glede izkoriščanja hidroenergije izražamo podporo in soglasje k ugoto- 
vitvam in stališčem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki so podana v 
okvirnem planu razvoja energetskih zmogljivosti. Posebej je pomembno, da je 
dan poudarek tudi domačim še razpoložljivim virom hidroenergije. Znano je, 
da Slovenija, čeravno deficitarna v energetskih virih, še nima izkoriščenih vi- 
rov hidroenergije. Vsega skupaj izkoriščamo praktično Vs tehnično razpolož- 
ljivega vodnega potenciala, od tega na področju Drave 83% Soče 15%, Save 
8 °/o, medtem ko Mura in notranje reke niso izkoriščene. Zal so razlike med 
stališči Izvršnega sveta, ki jih podpiramo, in med konkretnim, čeravno orien- 
tacijskim planom izgradnje hidroenergetskih objektov, ki je naveden v gradivu 
»Prikaz dolgoročnega okvirnega plana gradenj in investicijskih vlaganj v ener- 
getiko SR Slovenije v obdobju 1981—2000«. Iz podatkov na strani 28, tabela 
2, 1 namreč izhaja, da se v prvem desetletju planiranega obdobja, to je v ob- 
dobju od 1981 do 1990, predvideva izgradnja komaj Vs vseh hidroenergetskih 
objektov, 2/3 pa šele v drugem desetletju, od 1991 do 2000. Taka dinamika ni v 
skladu s proklamiranimi načeli. Zaradi tega dajemo naslednje pripombe.^ 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v konkretizaciji dolgoročnega 
plana izgradnje energetskih objektov zagotovi, da se v okviru celotnih narodno- 
gospodarskih možnosti pospeši izgradnja hidroobjektov, in sicer tako, da se 
zlasti v prvem desetletju planiranega obdobja zgradi več objektov kot je pla- 
niranih. V petletnih planih je treba zagotoviti ustrezna sredstva za študije, 
programe in investicijsko dokumentacijo ter pripravo kadrov za projektiranje. 
Orientacija na domače vire in domačo izgradnjo elektroobjektov zahteva tudi 
povečanje sredstev za raziskave in razvijanje vseh komponent. Hvala lepa. 
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Predsednik Štefan Ne m e c ; Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da 
sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da sta ener- 
getska bilanca SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 2000 in okvirni 
plan razvoja energetskih zmogljivosti od leta 1981 do leta 2000 osnova, na pod- 
lagi katere bo mogoče zagotoviti uspešno vodenje usklađene in načrtne poli- 
tike razvoja energetike v naslednjem obdobju, kar bo prispevalo k vodenju 
usklajene in načrtne politike na področju celotnega družbenega in socialnega 
razvoja. 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje podporo ugotovitvam 
in stališčem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k energetski bilanci in 
okvirnemu planu razvoja energetskih zmogljivosti od leta 1981 do leta 2000. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pri uresničevanju začrtanih 
nalog upošteva stališča in mnenja Odbora za družbenoekonomske odnose in 
razpravo na današnji seji zbora. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? (Ne.) Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (135 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se ie' kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Predlagam, da preskočimo 6. točko dnevnega reda, to je predlog za izdajo 

zakona o združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja in go- 
spodarske zbornice, ker še nismo dobili mnenje Zbora občin, ki o tem pred- 
logu za izdajo zakona še razpravlja. 

Prehajamo na 7. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika k tej točki določil Štefana Ko- 
rošca, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za tržišče 
in cene. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za finance, Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. 

Poročila smo prejeli. Prejeli smo tudi pripombe Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. Danes smo dobili na klop tudi pripombe in stališča Gospodarske 
zbornice Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Boris Galič, delegat z 
gospodarskega področja, 17. okoliš, Novo mesto - Trebnje! 

Boris Galič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naša 
delegacija ima k predloženemu osnutku zakona o temeljih sistema cen in druž- 
beni kontroli cen naslednje pripombe. 

Po predloženem osnutku zakona bo vpliv samoupravno organiziranega zdru- 
ženega dela na oblikovanje cen neznaten, še posebej če upoštevamo to, kar o 
tem področju predvidevata zakon o združenem delu in ustava. Ta zakon, ki bo 
osnova za določanje in kontrolo cen na jugoslovnaskem tržišču, bi moral biti 
pomemben element za usklajevanje družbenoekonomskih odnosov in bi moral 
zagotavljati temeljne oblike samoupravnega organiziranja združenega dela ter 
še posebej prispevati k družbeni reprodukciji. 
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Zaradi takega pomena zakona, ki bo prek določanja cen tudi neposredno 
vplival na dohodek organizacij združenega dela, ne moremo dopustiti, da bi se 
cene oblikovale nesamoupravno, to je brez odločilnega vpliva organizacij zdru- 
ženega dela. 

V predloženem osnutku zakona vpliv združenega dela pri določanju in 
kontroli cen skoraj ni opazen. Naša delegacija predlaga, da se osnutek popravi 
tako, da se dosledno upoštevajo določila ustave in zakona o združenem delu. 

Besedilo osnutka zakona, ki je bilo predloženo, dopušča tudi različna tol- 
mačenja, to pa pri tako pomembnem področju, kot so cene, ki neposredno 
vplivajo na dohodek, ni dopustno. Tu mislimo predvsem na 29. člen osnutka 
zakona, ki se nanaša na merila za določanje cen, ki niso jasna. Tako ni razum- 
ljivo, katere svetovne cene, uvozne ali izvozne, je imel sestavljalec v mislih. 
To velja tudi za ugotavljanje povprečne produktivnosti. Nedefinirano in zelo 
splošno določilo je, da je treba upoštevati spodbujanje razvoja produkcijskih 
sil družbe. To bi lahko postalo vzrok za spore, saj se lahko razlaga na več na- 
činov. V primeru, da bi 29. člen osnutka zakona ostal tak, kot je predložen, bi 
morali biti ob sprejemanju zakona znani predpisi in merila za določanje cen 
iz 43. člena osnutka zakona. 

V osnutku zakona je predvideno, da bodo organi za cene: Zvezni zavod za 
cene, republiški zavodi za cene in verjetno regionalni zavodi za cene. Glede na 
to lahko predpostavimo, da bodo imeli posamezni zavodi različne pristojnosti. 
Zaradi tega bi morale biti njihove pristojnosti razmejene tudi z zakonom. 

Osnutek zakona predvideva za člane sveta Zveznega zavoda za cene, ki bo 
odločal o cenah, 26 članov Gospodarske zbornice Jugoslavije ter 17 članov raz- 
nih zveznih organov. Ta sestav članov tega sveta ne zagotavlja vpliva delav- 
cev v združenem delu pri določanju cen. 

Delegati v svetu Zveznega zavoda za cene bi morali biti po mnenju naše 
delegacije delegati republiških gospodarskih zbornic in drugih republiških orga- 
nov. Ti bi imeli v republiki tudi svojo delegatsko bazo, v imenu katere bi na- 
stopali in zastopali interese združenega dela. 

Tudi določilo o enoglasnem odločanju sveta Zveznega zavoda za cene je 
po našem mnenju neživljenjsko. Pomanjkljivost osnutka zakona je tudi v tem, 
da ne vsebuje določila o roku, v katerem bi organ za cene moral posredovati 
rešitve prispele vloge za določitev oziroma spremembo cene. 

Glede na vse navedene pomankljivosti predloženega osnutka zakona o te- 
meljih sistema cen in družbeni kontroli cen predlagamo, da se osnutek v predla- 
ganem besedilu ne sprejme. Nedvomno bo manjša škoda za združeno delo, če se 
zakon sprejme nekoliko pozneje z ustreznimi popravki. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima Ivan Zelenšek, delegat z go- 
spodarskega področja, 1. okoliš — Celje. 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V vrsti razprav o osnutku zakona je bilo ugotovljeno, da je zakon nedodelan, 
nejasen in presplošen in kot tak ne more služiti za neposedno praktično upo- 
rabo. Naštel bom konkretne pomanjkljivosti predloženega osnutka tega zakona. 

Zakon uvaja vrsto meril za oblikovanje cen, ki se uporabljajo tudi pri druž- 
beni kontroli cen. Tako kot za zakon v celoti lahko za merila ugotovimo, da 
niso v zadostni meri razčlenjena za vsakdanjo uporabo. Prav gotovo s tem za- 
konom ni mogoče zagotoviti njegove uporabe v praksi, kot bi si jo želeli sub- 
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jekti, ki sodelujejo pri oblikovanju politike cen. Predložena določila tega za- 
kona omogočajo subjektivnost njihove uporabe oziroma interpretacije. Pred- 
videno je, da bo natančnejše predpise za uporabo meril sprejemal svet druž- 
benega organa za cene. Navzlic družbenemu vplivu prek družbenega sveta pri 
organu za cene je bojazen, da bo eden najvažnejših elementov sistema cen pre- 
puščen strokovnim službam. 

Osnovna slabost predlaganega zakona je tudi nezadostno razmejena pri- 
stojnost izvajanja družbene kontrole cen. Tako je določeno, da opravljajo za- 
deve v zvezi s cenami proizvodov in storitev, ki so pomembne za vso državo, 
organi federacije. Kateri so ti proizvodi in storitve, pa se bo treba šele do^ 
govoriti, kot je to predvideno v 61. členu. Verjetno bi lahko celo taksativno 
našteli proizvode in storitve, pomembne za vso državo, najmanj kar bi moral 
vsebovati ta zakon, pa so kriteriji za razmejitev pristojnosti. 

Zakon je nejasen tudi pri opredelitvi pravic in dolžnosti posameznih orga- 
nov družbenopolitičnih skupnosti, saj govori le o pristojnosti organov. Zato 
menim, da bi ob sprejetju zakona morali razmejiti tudi pristojnosti po dogo- 
voru, kot je navedeno v zakonu. 

V osnutku zakona je izpuščeno določilo, da se samoupravni sporazumi o 
cenah sklepajo v zavodih za cene, vendar je v 65. in 68. členu vgrajeno dolo- 
čilo, da zavod za cene lahko sprejme ukrep neposredne družbene kontrole cen, 
kar prav gotovo ne bi smelo biti v pristojnosti tega organa. 

Pomembna novost in kvaliteta je ustanovitev novih družbenih organov za 
cene. Sestava Zveznega zavoda za cene zagotavlja opravljanje njegove druž- 
bene funkcije, vendar pa je realna bojazen, da se bo Zvezni izvršni svet spre- 
menil v operativni organ za določanje cen. Taka možnost je zaradi široke se- 
stave sveta in določila, da svet zavoda sprejme odločitev iz svoje pristojnosti 
soglasno, sicer pa prepusti v dokončno odločitev Zveznemu izvršnemu svetu. 

Menimo, da je nepotrebno in nepraktično uporabljati določila 20. člena 
tega zakona tudi za določanje cen za uvozne proizvode. 

V 57. členu zakona mora biti določeno, da za ukrep neposredne kontrole 
cen ni časovne omejitve, kot je sicer sedaj predvideno v drugem odstavku 
tega člena. 

Prehodne in končne določbe je treba natančneje opredeliti, da bodo ne- 
dvoumno jasna določila o veljavnosti sedanjih predpisov o cenah ob uvelja- 
vitvi tega zakona oziroma da bo razumljivo, kaj bo s sedanjimi cenami, ki ne 
bodo v skladu z merili zakona. 

V nadaljevanju povzemam nekatere najvažnejše pripombe k osnutku za- 
kona, ki so se izoblikovale v široki javni razpravi. 

V osnutku zakona je dan prevelik poudarek organizacijam in procedural- 
nim vprašanjem ter reguliranju odnosov cen in odločanju o konkretnih cenah. 
Tak mehanizem vseobsegajočega urejanja cen, kjer se vsak subjekt dogovarja 
in sporazumeva o cenah, odpira možnost subjektivizma in lahko povzroči vrsto 
nasprotij pri odločanju o cenah, obenem pa omogoča tudi v prihodnje admini- 
strativno urejanje tega področja. 

Premalo je definirana in poudarjena vloga tržišča ter vpliv ustvarjenih 
tržnih pogojev. Tako se ustvarja videz, kot da je cena subjektivna kategorija. 
V zakonu bi moral biti dan poudarek oblikovanju in ne določanju cen, saj se 
na ta način izključuje vpliv nosilcev povpraševanja. 

Kljub temu, da je podrobno določeno, kako in kdo oblikuje cene, cene ozi- 
roma njihova družbenoekonomska funkcija niso opredeljene. 
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Pri izvajanju kontrole cen bi morala biti dana prednost uporabi ukrepov 
ekonomske politike kot neposredni obliki pred uporabo ukrepov neposredne 
kontrole cen. 

Premalo je podčrtana vloga družbenega načrtovanja in politike cen, saj 
bo le-ta pomemben dejavnik, ko bo treba odločati o ukrepih, s katerimi naj bi 
obvladovali rast cen. 

Po našem mišljenju je pomembna pomanjkljivost zakona v tem, da ne 
opredeljuje, kateri je drugostopenjski organ, ki rešuje eventualne pritožbe na 
odločitve Zveznega zavoda za cene. Popolnoma nerealno je, da bi bil to Zvezni 
izvršni svet, saj imamo v Jugoslaviji nad 300 000 proizvodov in storitev. Za- 
radi tega je mogoče, da se bo zadržala dosedanja praksa, da organizacije zdru- 
ženega dela posredujejo Zveznemu zavodu za cene zahtevek za povečanje cen 
na primer za 15%, Zavod za cene pa odobri le 5 % povečanje, in to pogojno, 
če se doseže sporazum. Če se ne pristane na predlog Zveznega zavoda za cene, 
ni nobene korekcije cen. Ce organizacija združenega dela, ki iz določenih raz- 
logov želi zvišati ceno, z ostalimi podpisniki ne doseže sporazuma, ji Zvezni 
zavod za cene ne odobri niti znatno nižjega zvišanja cen od zahtevanega. Torej 
gre pri tem pa družbeno oziroma državno prisilo ne pa za sporazum. 

Menim, da bi se morala naša delegacija v Skupščini SFRJ zavzeti za to, 
da pritožbe glede cen rešuje drugostopenjski organ v okviru družbenopoli- 
tične skupnosti, ki bo ocenjeval tako argumente organizacij združenega dela 
kakor tudi zavoda za cene, kar naj bi bilo predvideno v zakonu. 

Predlagam, da se poleg naštetih pripomb upoštevajo tudi vse ostale pri- 
pombe, dane v javni razpravi v organizacijah združenega dela in temelj- 
nih organizacijah združenega dela, predvsem pa pripombe Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije oziroma Republiškega komiteja za tržišče in cene. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? Prosim, 
besedo ima Rudolf Babič, predstavnik Gospodarske zbornice! 

Rudolf Babič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Koordinacijski odbor za trg in cene Gospodarske zbornice Ljubljana in Upravni 
odbor Gospodarske zbornice Slovenije dajeta splošne pripombe k osnutku za- 
kona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen. 

V našem ekonomskem sistemu do sedaj še nismo imeli ustreznega sistem- 
skega zakona za področje cen. Zato traja priprava tega zakona izredno dolgo 
in je tudi izredno komplicirana. 

Razprave v Zbornici so pokazale, da je bil z nekaterimi spremembami v 
osnutku tega zakona narejen določen korak naprej. Seveda so še številne vse- 
binske pomanjkljivosti, nejasnosti in kontradikcije, ki jih bo potrebno še od- 
praviti. 

V Zbornici so se oblikovale naslednje bistvene pripombe: 
1. Delavci v samoupravnih organizacijah in skupnostih morajo biti po- 

stavljeni kot osnovni nosilci pri izvajanju politike cen. 
2. Iz osnutka izhaja, da bodo organi družbenopolitičnih skupnosti in druž- 

beni organi za cene prisotni povsod in v vsakem primeru pri urejanju med- 
sebojnih odnosov cen in pri določanju cen. 

3. Čeprav naj bi bili kriteriji za oblikovanje cen le kvalitativna osnova, pa 
iz zakona izhaja, da gre predvsem za kvantitativno osnovo. Svetovna cena bi 
9 
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se lahko uporabljala le kot vsebinski kriterij. Že večkrat je bila dana zahteva, 
da mora biti podrobna vsebinska razčlenitev kriterijev v razpravi vzporedno 
s pripravo tega zakona. To bi po eni strani prispevalo k boljšemu razumevanju 
kriterijev in s tem celotnega zakona, po drugi strani pa bi lahko dosti bolj 
realno računali, da bodo predpisi o uporabi kriterijev sprejeti v 6 mesecih po 
sprejetju zakona. Ob tem postavlja Zbornica tudi zahtevo, da bodo morali biti 
predpisi o uporabi kriterijev v širši razpravi, ker bo le na ta način možno 
aktivno sodelovanje delegatov iz združenega dela ob sprejemanju teh pred- 
pisov v svetu Zveznega zavoda za cene. 

4. Določila v zvezi s kriteriji in družbeno kontrolo cen še vedno dopuščajc 
možnost administriranja, tako s strani organov družbenopolitičnih skupnosti 
kot s strani družbenih organov za cene. 

5. V zvezi z delom sveta Zveznega zavoda za cene je bila oblikovana pri- 
pomba, da zaradi operativnega značaja njegovega delovanja, ki izhaja iz pri- 
stojnosti sveta, delegatom iz združenega dela brez predhodno oblikovanih sta- 
lišč ne bo omogočeno aktivno in kvalificirano sodelovanje in odločanje v svetu 
tega zavoda. 

6. Zakon bi moral vsebovati tudi osnovne principe za delitev pristojnosti 
med federacijo in republikami na področju cen. Glede na sedanja določila je 
to vprašanje še posebno odprto. 

Razprave v Zbornici so pokazale, da je potrebno sedanji osnutek zakona še 
vsebinsko dodelati in pri tem upoštevati bistvene ter konkretne pripombe k 
posameznim določilom. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? Prosim, 
besedo ima Štefan Korošec, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega 
komiteja za tržišče in cene! 

Štefan Korošec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dosedanja javna razprava o osnutku zakona o temeljih sistema cen in družbeni 
kontroli cen, ki je bila v SR Sloveniji organizirana v nekaterih organizacijah 
združenega dela, v Gospodarski zbornici, v telesih Skupščine, v Izvršnem svetu 
in tudi danes v zborih Skupščine, je pokazala, da imamo enotna stališča in 
enotne pripombe k osnutku tega zakona. 

Menim, da je ta razprava pokazala, da so še vedno številne nejasnosti v 
zvezi s praktično operacionalizacijo tega zakona. Prav tako se postavljajo di- 
leme, ki so bile navedene tudi danes v razpravi. Zaradi tega se oglašam k raz- 
pravi. 

Postavlja se vprašanje, ali naj Skupščina da soglasje k predloženemu os- 
nutku zakona ali ne. S tem v zvezi bi vas želel opozoriti predvsem na na- 
slednje: 

Vsebina tega zakona je izredno zahtevna in zapletena, kar je znano iz 
teorije in tudi prakse. Tržišče predstavlja osnovni instrument blagovne me- 
njave, raven cen pa odrejajo količine in kvaliteta vloženega dela. Bistveni re- 
gulator pri cenah naj bi bile tržne zakonitosti. Ravno vloga tržnih zakonitosti 
ni obdelana jasno, kar povzroča vrsto dilem v razpravi in glede nadaljnje funk- 
cije zakona. 

Glede na sistemski pomen tega zakona mislim, da je zlasti potrebno pojas- 
niti naslednje: 
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1. kakšne zahteve se postavljajo za ta zakon oziroma kaj potrebujemo na 
sedanji stopnji našega družbenoekonomskega razvoja; 

2. katere novosti vsebuje osnutek zakona in 
3. izluščiti tiste pripombe, ki so bile dane v razpravi in imajo bistveni po- 

men za vsebinsko zasnovo zakona, kakor tudi za bodočo prakso na področju 
oblikovanja cen proizvodov in storitev in politike cen. 

Poskušal bom dati kratek odgovor na ta tri vprašanja. 
Glede tega, kakšen zakon oziroma kaj sploh potrebujemo, moramo upo- 

števati, da je treba tudi ta segment našega gospodarskega sistema uskladiti 
z novo ustavo, z določili zakona o združenem delu in zakona o temeljih druž- 
benega planiranja. Nadalje moramo pri opredeljevanju sistemskih osnov iz- 
hajati iz objektivnih zakonitosti trga in načela delitve po delu na sedanji stop- 
nji našega družbenega in ekonomskega razvoja. Delavci v združenem delu mo- 
rajo biti nosilci sistema in politike cen. 

Predloženi zakonski osnutek nedvomno vnaša bistvene novosti v primer- 
javi s sedaj veljavnim zakonom o družbeni kontroli cen in predstavlja v do- 
ločenem smislu sistemski okvir za urejanje cen in za družbeno kontrolo cen. 

Obenem z zakonom bo potrebno sprejeti še številne izvedbene predpise. 
V zvezi s temi predpisi so še številne nejasnosti, tako da se lahko dobi vtis, 
da zakon še ni dodelan. V zakonu so nekatere bistvene pozitivne značilnosti, 
ki jih ne smemo zanemariti. Z zakonom se eliminira stroškovni princip, saj 
ne more biti več dominanten pri oblikovanju cen. To izhaja iz postavljenih 
kriterijev. Kljub temu da soglašam s pripombami, ki so dane h kriterijem za 
oblikovanje cen in družbeno kontrolo cen, pa menim, da bi bilo potrebno pri 
kriterijih dopolniti tudi besedilo glede načina njihove uporabe in glede funk- 
cije teh kriterijev. Vseh kriterijev ne moremo podrobno razčleniti v zakonu, 
ker se bo morala izdelati praktična uporaba teh kriterijev po posameznih bla- 
govnih skupinah, poizvodih in storitvah. 

V zakonu je novost tudi na področju določanja cen. Organizacije združe- 
nega dela samostojno odločajo, kadar neposredno prodajajo proizvode na trgu, 
oziroma na osnovi samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja, 
kadar gre za oblikovanje cen v okviru delovne organizacije, sestavljene orga- 
nizacije združenega dela ali pa tudi na relaciji proizvodnja—trgovina. Menim, 
da je postopek odločanja o cenah nedodelan, kar so že povedali v razpravi de- 
legati, ki so govorili pred menoj. 

Novosti so tudi na področju družbene kontrole, kjer bo celotna družbena 
kontrola razdeljena na tri faze: organizacije združenega dela, pristojni organ 
družbenopolitičnih skupnosti in posebni družbeni organi. 

Upoštevajoč omenjene pozitivne značilnosti vsebinske zasnove tega zakona 
bi morali izpostaviti tiste pripombe, ki so bile v razpravi posebej poudarjene, 
tako da bi se zakon o temeljih sistema in družbene kontrole cen dopolnil. Me- 
nim, da bi bilo koristno, da konceptualno zasnovo o osnutku novega zakona 
o temeljih sistema in družbeni kontroli cen sprejmemo, vendar da obenem po- 
stavimo zahtevo, da se v nadaljnjem oblikovanju celotnega integralnega be- 
sedila zakona le-ta dopolni v smislu, ki je bil nakazan v razpravi. Prav tako 
je potrebno, da se pripravi dogovor o razmejitvi pristojnosti med posameznimi 
družbenopolitičnimi skupnostmi. 

Izvršni svet je predlog razmejitve pristojnosti posredoval delegaciji Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin, prav tako pa tudi pristojnim 
zveznim organom. Zaradi tega menimo, da ni objektivnih ovir, da se obenem 
9» 
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s sprejetjem zakona o temeljih sistema in družbene kontrole cen ne sprejme 
tudi dogovor o razmejitvi pristojnosti. Zato predlagam, da svoje mnenje glede 
tega zavzame tudi skupščina! Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Želi še kdo razpravljati? Zaradi 
razjasnitve pristojnosti menim, da naj bi se pripombe, ki jih je dal Izvršni 
svet, oziroma pripombe, ki so bile izražene na današnji seji, upoštevale pri 
sestavljanju stališč, ki bi jih Skupščina poslala Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ oziroma delegaciji v tem zboru, da jih poskuša uveljaviti v 
postopku usklajevanja. 

Predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 

zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen. 
2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, ki sta jih predložila Izvršni svet 

Skupščine SR Slovenije in Gospodarska zbornica, ter pripombe, dane v raz- 
pravi na današnji seji. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da v postopku usklajevanja v delovnih telesih Zbora 
republik in pokrajin poskuša uveljaviti pripombe in da da soglasje k predlogu 
tega zakona. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? Prosim! 

Štefan Korošec (iz klopi); Predlagam, da bi nekatere pripombe, ki 
sta jih posredovala delegata na seji zbora, dodatno vključili v pripombe Iz- 
vršnega sveta. 

Predsednik Štefan Nemec: V 2. točki predloženega sklepa sem na- 
vedel, da se upošteva razprava na današnji seji. Soglašam s tem, da delegacija 
pri teh pripombah vztraja in jih poskuša uveljaviti v postopku usklajevanja. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 

Sedaj se vračam na 6. točko dnevnega reda. Med tem časom 
smo namreč dobili stališče Zbora občin k predlogu za izdajo zakona o zdru- 
ževanju organizacij združenega dela v splošna združenja in gospodarske zbor- 
nice, s tezami za osnutek zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v 
obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Lojzeta Janka, pomočnika 
sekretarja Sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo. 

Izvršni svet predlaga, da obravnavamo zakon v prvi fazi, kot ste že bili 
seznanjeni ob sprejemanju dnevnega reda. Predlog za izdajo zakona s tezami 
za osnutek zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Poročili smo prejeli. 

Prejeli smo tudi pripombe Gospodarske zbornice in stališča Zbora občin, 
ki je obravnaval zakon kot zainteresiran zbor. Stališča Zbora občin izhajajo 
iz poročila Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora občin. Predlog za iz- 
dajo zakona je v nespremenjeni obliki sprejel tudi Zbor občin. Pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? Lahko zaključim razpravo? 

Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 
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1. Predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona o združevanju 
organizacij združenega dela v splošna združenja in gospodarske zbornice se 
sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva stališče Zbora občin, Gospo- 

darske zbornice in predloge v poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih. 
Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? (Ne.) Kdor je za, naj 

prosim glasuje! (119 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek spre- 
memb in dopolnitev projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1978, ki ga 
je Skupščini predložil v obravnavo in v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika k tej točki določil tovarišico Mileno 
Rakčevič, republiško sekretarko v Republiškem komiteju za ekonomske odnose 
s tujino. 

Milena Rakčevič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Predlagam, da se 8. in 9. točka obravnavata hkrati, ker predstavljata vse- 
binsko zaključeno celoto. Tako bi obravnavali skupno osnutek sprememb in 
dopolnitev projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1978 in osnutek spre- 
memb in dopolnitev projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1978. Skupno 
smo pripravili tudi pripombe in stališča k obema osnutkoma. 

Projekcije plačilnobilančnih in deviznobilančnih položajev republik in avto- 
nomnih pokrajin za leto 1978 v enotni projekciji plačilne in devizne bilance 
Jugoslavije je treba čimprej sprejeti, ker pomenijo temelj za delovanje novega 
sistema ekonomskih odnosov s tujino. 

Te projekcije so osnova za samoupravno sporazumevanje v republiških in 
pokrajinskih samoupravnih interesnih skupnostih za ekonomske odnose s tu- 
jino in za planiranje blagovnih in neblagovnih tokov s tujino. Pii pripravi 
predloženih stališč in pripomb, ki ste jih prejeli za to sejo zbora, je Izvršni 
svet Skupščine Slovenije izhajal iz stališč in pripomb, ki jih je naša skupščina 
sprejela v decembru 1977 ob razpravi o resoluciji o politiki uresničevanja druž- 
benega plana Jugoslavije za obdobje 1976—1980 v letu 1978 in ob razpravi o 
tedaj predloženi plačilni in devizni bilanci Jugoslavije. Nekatera naša stališča 
so bila tedaj tudi sprejeta. 

Postopek usklajevanja na osnovi najnovejšega gradiva že poteka v Zvezni 
skupščini. Zvezni izvršni svet je medtem sprejel našo pripombo glede usmeritve 
izvoza in uvoza blaga po valutnih področjih, tako da je spremenil delež izvoza 
na klirinško področje. S tem odpade naša pripomba pod točko 4 na straneh 
3 in 4 stališč in pripomb Izvršnega sveta. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da Skupščina Socialistične 
republike Slovenije osnutek sprememb in dopolnitev projekcije devizne bi- 
lance Jugoslavije za leto 1978 ter osnutek sprememb in dopolnitev projekcije 
plačilne bilance Jugoslavije za leto 1978 sprejme ter pooblasti delegacijo Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije, da uveljavlja predložene pripombe, razen pri- 
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pomb pod točko 4 na straneh 3 in 4 ter da da soglasje k obema predlosoma 
sprememb in dopolnitev. Hvala lepa. predlogoma 

ravnIvamodSikinSq
tetfat

n Z ^ lepa! SPreJem^ P«budo, da ob- ravnavamo 8. m 9. točko skupaj. Opozarjam, da sta gradivi za obe točki zn 
upnega značaja in da predstavniki sredstev javnega obveščanja o tem poročajo 
v skladu z navodili Sekretariata za informacije Skupščine SRS. 

Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo. Glasovali bomo ločeno, naprej o 8. točki in sicer 

o osnutku sprememb in dopolnitev plačilne bilance Jugoslavije za leto 1978 
Sklep se glasi: 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 

sprememb m dopolnitev projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1978 

ročilih OdC rPrem m d°P°lnitev daJ'e zbor pripombe, navedene v po- ročilih Odbora za finance m pripombe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

7bnru [i?.5® delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
So -WU1 u POkrajin Skupščine SFRJ, da v postopku usklajevanja v 
pombe republik in pokrajin skuša uveljaviti navedene pri- 

Ima kdo kakšno pripombo glede predlaganega sklepa? (Ni pripomb) Kdor 

s a'ssTaSsr'<116 delegat"glasuie za) Je kd° pr°"' <Nii>s" 
Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Sedaj predlagam sklep k 9. točki dnevnega reda toiek osnutku 
sprememb m dopolnitev projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1978 

oklep se glasi: 
i. Zbor združenega dela daje soglasje k osnutku sprememb in dopol- 

nitev projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1978 

poročilih S52? Spr
f
em6mb ,in dopolnitev daje zbor pripombe, navedene v poročilih Odbora za finance m pripombe Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 

rPeturE tkTreSFRJVda- " P°St0pkU Uskl^anja v delovnih telih Zbor" epublik m Pokrajin poskusa uveljaviti navedene pripombe in da v imenu 

in rePublike Slovenije da soglasje k predlogu sprememb in dopolnitev projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1978 

<I19 delegatov glasuie ^Je kd° Pr°"? 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o pripravi m sprejetju dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje 

ifa-, l l8ta 2°00' ki ga je SkuPščini Socialistične republike Slovenije predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 
Izvršni svet^Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika imenoval 

tovariša Jožeta Zakonjska, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega 
komiteja za družbeno planiranje in informacijski sistem. 
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Osnutek odloka sta obravnavala Odbor za družbenoekonomski razvoj in 
Zakonodajno-pravna komisija. Poročili smo prejeli. Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 

odloka o pripravi in sprejetju dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje od leta 1986 do leta 2000. 

2. K osnutku odloka daje zbor pripombe, navedene v poročilu Odbora za 
finance in pripombe, navedene v stališčih Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da v postopku usklajevanja stališč v delovnih te- 
lesih Zbora republik in pokrajin poskuša uveljaviti pripombe in da da soglasje 
k predlogu tega zakona. 

Ima kdo kakšno pripombo glede predlaganega sklepa? (Ni pripomb.)_ Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (115 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Zaključujem to točko in prehajam na 11. točko dnevnega reda, to 
je na osnutek zakona o dolgoročni proizvodni kooperaciji, poslovno-tehničnem 
sodelovanju ter pridobivanju in odstopanju materialne pravice na tehnologiji 
med organizacijami združenega dela in tujimi osebami, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet je k tej točki za svoje predstavnika določil tovarišico Mileno 
Rakčevič. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomski razvoj in 
Zakonodajno-pravna komisija. Danes smo prejeli tudi stališče Izvršnega sveta. 
Ali se predstavnik Odbora strinja s stališči Izvršnega sveta? To sprašujem tudi 
predstavnika delegacije v Zboru republik in pokrajin! Prosim, besedo ima 
predstavnik Odbora za družbenoekonomski razvoj tovariš Ivan Zelenšek! 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Danes ste prejeli na klop pripombe Izvršnega sveta k osnutku zakona o dolgo- 
ročni proizvodni kooperaciji, poslovno-tehničnem sodelovanju ter pridobivanju 
in odstopanju materialne pravice na tehnologiji med organizacijami združe- 
nega dela in tujimi osebami. Prejeli ste tudi poročilo Odbora za družbeno- 
ekonomski razvoj oziroma njegove delovne skupine, ki je osnutek zakona teme- 
ljito proučila, skupaj s predstavniki Gospodarske zbornice, predstavniki Izvrš- 
nega sveta in ostalimi zainteresiranimi. 

Kdor je uspel gradivo temeljito proučiti, je lahko ugotovil, da so pri- 
pombe Izvršnega sveta skladne z ugotovitvami v poročilu Odbora za družbeno- 
ekonomski razvoj Zbora združenega dela. Edina razlika je pri 9. členu, kjer se 
pripomba Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije razlikuje od pripombe, ki 
je navedena v poročilu Odbora za družbenoekonomski razvoj. 

Odbor sprejema pripombo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 9. 
členu v predlaganem besedilu. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Kdo še želi razpravljati? Lahko 
zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 
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1. Zbor združenega dela daje soglasje k osnutku zakona o dolgoročni pro- 
izvodni kooperaciji, poslovno-tehničnim sodelovanju ter pridobivanju in od- 
stopanju materialne pravice na tehnologiji med organizacijami združenega 
dela in tujimi osebami. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v poročilu Odbora za 
družbenoekonomski razvoj, pripombe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in pripombe, dane v razpravi na seji zbora. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da v postopku usklajevanja stališč v delovnih telesih 
Zbora republik in pokrajin poskuša uveljaviti navedene pripombe in predloge 
in da da soglasje k predlogu tega zakona. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (117 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Piehajam na 12. točko dnevnega reda, to je na dogovor o kon- 
tinuirani graditvi zmogljivosti v dobi od leta 1976 do 1980 za razvoj proizvodnje 
nekovin v času po letu 1980, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Ivo Klemenčič. Dogovor sta ob- 
ravnavala Odbor za družbenoekonomski razvoj in Zakonodajno-pravna ko- 
misija. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Andrej 
Oman, gospodarsko področje, 23. okoliš! 

Andrej Oman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati 23. okoliša so na svoji seji 24. 3. podali k točki 12 o kontinuirani gra- 
ditvi zmogljivosti proizvodnje nekovin naslednje pojasnilo in dodatek: 

Prehrambena industrija Droga Portorož, TOZD Soline ima v svojem sred- 
njeročnem programu predvideno izgradnjo tovarne za predelavo soli. Ta pro- 
izvodnja, po klasičnem načinu sonce—zrak, ne daje garancije za dosego stalnih 
količin soli. Znano pa je, da trg takih nihanj ne prenese brez pomoči družbe. 
V letu 1977 so bile izdelane obširne študije. Na osnovi teh se je TOZD Soline 
odločila za modernejšo tehnološko varianto, to je direktno pridobivanje soli iz 
morske vode. Tovarna bo obratovala 330 dni in dala 100 000 ton letne proiz- 
vodnje morske soli, s čimer bo v celoti pokrivala vse potrebe Slovenije. 

Vrednost načrtovane investicije bo znašala okoli 550 milijonov dinarjev. 
Pričetek obratovanja je predviden v drugi polovici leta 1981. Zato predlagamo, 
da se da v predmetni dogovor popravek in skladno s 6. členom tega dogovora 
uvrsti v razpredelnico 3. člena: »sol in slana voda za SR Slovenijo —100 000« 
in v 4. členu doda alinea: »sol in slana voda 55 milijonov dinarjev«. Hvala 
lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in predlagam sklep: 

1. Potrdi se dogovor o kontinuirani graditvi zmogljivosti v dobi od leta 
1976 do leta 1980 za razvoj proizvodnje nekovin v času po letu 1980, ki ga je 
podpisal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in z njim prevzel za republiko 
Slovenijo obveznosti po tem dogovoru. 
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2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da soglasje k dogovoru o kontinuirani graditvi 
zmogljivosti od leta 1976 do leta 1980 za razvoj proizvodnje nekovin v letu 1980, 
ki ga je podpisal Zvezni izvršni svet in z njim prevzel obveznosti za federacijo, 
oziroma da z drugimi delegacijami v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ določi smernice Zveznemu izvršnemu svetu za reševanje morebitnih 
spornih vprašanj. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? (Nihče.) Dajem ta 
sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (105 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajam na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o potrditvi dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o oblikovanju 
sredstev solidarnosti narodov in narodnosti Jugoslavije ter republik in avto- 
nomnih pokrajin za odpravo posledic elementarnih nesreč, ki ga je Skupščini 
Socialistične republike Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
Socialistične republike Slovenije. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovarišica Milica Ozbič, članica Izvršnega 
sveta in republiška sekretarka za finance. 

Prejeli smo tudi dogovor o spremembah in dopolnitvah dogovora o obliko- 
vanju sredstev solidarnosti narodov in narodnosti Jugoslavije ter republik in 
avtonomnih pokrajin za odpravljanje posledic elementarnih nesreč. Gradivo sta 
obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija. Poročili smo 
prejeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? Lahko za- 
ključim razpravo? 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi 
dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o oblikovanju sredstev soli- 
darnosti narodov in narodnosti Jugoslavije ter republik in avtonomnih po- 
krajin za odpravljanje posledic alementarnih nesreč. Kdor je za predlog od- 
loka, naj prosim glasuje! (113 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? i(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka zbor soglasno sprejel. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o potrditvi dogovora republik in pokrajin o dajanju solidarnostnih sredstev 
republikam in avtonomnim pokrajinam kot medsebojno pomoč za odpravljanje 
posledic potresov ali poplav večjih razsežnosti, ki ga je Skupščini Socialistične 
republike Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine Socialistične 
republike Slovenije. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovarišica Milica Ozbič, članica Izvršnega 
sveta in republiška sekretarka za finance. 

Prejeli smo tudi dogovor o dajanju solidarnostnih sredstev republikam in 
avtonomnim pokrajinam kot medsebojno pomoč za odpravljanje posledic po- 
tresov ali poplav večjih razsežnosti. Gradivo sta obravnavala Odbor za finance 
in Zakonodajno-pravna komisija in dala poročili. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in da- 
jem na glasovanje predlog odloka o potrditvi dogovora o dajanju solidarnost- 
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nih sredstev republikam in avtonomnim pokrajinam kot medsebojno pomoč 
za odpravljanje posledic potresa ali poplav večjih razsežnosti. 

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 zbor soglasno sprejel. 
Dovolite, da vas seznanim z dodatnim poročilom Komisije za verifikacijo 

pooblastil in imunitetna vprašanja. Komisiji je naknadno predložilo poobla- 
stila še 21 delegatov, in sicer z gospodarskega področja 9, s prosvetno-kultur- 
nega področja 1, s socialno-zdravstvenega področja 4, iz kmetijske dejavnosti 
4 in obrtne in podobnih dejavnosti 3. 

Za današnjo sejo Zbora združenega dela je skupno predložilo delegatska 
poblastila 144 delegatov. Na naši seji niso prisotni delegati z gospodarskega 
področja: iz 5 okoliša 1 delegat in 23. okoliša 1 delegat, iz 17. okoliša 1 delegat, 
iz 6. okoliša 1 delegat, s socialno-zdravstvenega področja iz 4. okoliša 1 delegat, 
s področja kmetijske dejavnosti iz 4. okoliša 1 delegat. Sest delegatov torej ni 
predložilo pooblastil. 

Komisija je pregledala naknadno predložena pooblastila delegatov in ugo- 
tovila, da so v skladu z zakoni in ustavo SR Slovenije. Zato predlaga, da jih 
Zbor združenega dela verificira. S tem je tudi pojasnjen prvotni nesporazum 
o številu prisotnih delegatov. Zeli kdo o tem razpravljati? (Ne.) 

Kdor je za to dodatno poročilo, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor dodatno poročilo soglasno sprejel. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o supergaranciji federacije za obveznosti Jugobanke — Združene banke Beo- 
grad kot garanta za posojilo Evropske investicijske banke za delno financi- 
ranje projekta druge faze graditve osnovnega 380 kV prenosnega omrežja Jugo- 
slavije, ki ga je Skupščini Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ. 

Tudi pri tej točki je predstavnik Izvršnega sveta tovarišica Milica Ozbič. 
Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija. Prejeli smo tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? Dajem 

na glasovanje naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 

zakona o supergaranciji federacije za obveznosti Jugobanke — Združene banke 
Beograd kot garanta za posojilo Evropske investicijske banke za delno finan- 
ciranje projekta druge faze graditve osnovnega 380 kV prenosnega omrežja 
Jugoslavije. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFR.J, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k pred- 
logu zakona. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (116 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 
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Prehajamo na 16. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije in vlado Republike Finske o prevozu v mednarodnem cestnem prometu, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Aleksander Čičerov, samostojni 
svetovalec v Republiškem sekretariatu za mednarodno sodelovanje. 

Zakon sta obravnavala Odbor za družbenoekonomski razvoj in Zakono- 
dajno-pravna komisija. Prejeli smo tudi predlog odloka o soglasju k predlogu 
zakona in mnenje Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma med vlado SFRJ in vlado Republike Finske o prevozu v med- 
narodnem cestnem prometu. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (110 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na prečiščeno be- 
sedilo osnutka zakona o združevanju v Skupnost jugoslovanskih pošt, tele- 
grafov in telefonov, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo 
Skupščina SFRJ. 

Izvršni svet je za svoje predstavnika k tej točki dnevnega reda določil 
tovariša Livia Jakomina, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega 
komiteja za promet in zveze ter Maro Fabjančič, pomočnico predsednika Re- 
publiškega komiteja za promet in zveze. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomski razvoj in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Poročili smo prejeli. Prejeli 
smo tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Rudi 
Kropivnik, delegat v Zboru republik in pokrajin! 

Rudi Kropivnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da dam nekaj pripomb k tej in k naslednji točki dnevnega reda. 
Namreč Zbor združenega dela je dal soglasje k osnutkoma obeh zakonov ja- 
nuarja lani, vendar ne tudi pooblastilo delegaciji, da glasuje za predlog za- 
konov. Zato mislim, da je predmet današnje razprave predvsem o tem, ali naj 
delegacija dobi to pooblastilo ali ne. 

Zaradi še odprtih vprašanj je v tem času potekalo delo pri obeh zakonih 
v glavnem v zveznih svetih, s sodelovanjem predstavnikov Slovenije. Tako 
smo dobili v sedanji fazi tako imenovane prečiščene osnutke zakonov. Na pod- 
lagi prečiščenih osnutkov zakonov smo nadaljevali usklajevanje v ustreznem 
odboru zbora, in sicer na podlagi soglasja iz lanskega leta. Osnova so bile pri- 
pombe, ki jih je dal Republiški komite za promet in zveze, ter pripombe, ki jih 
je predstavnik Železniškega gospodarstva posredoval na seji Odbora. 

Pri dosedanjem usklajevanju smo ugotovili, da ni posebnih možnosti, da bi 
sprejeli še naše dodatne pripombe. Prva pripomba zadeva vprašanje spreje- 
manja srednjeročnih in dolgoročnih načrtov. Te pripombe nismo mogli uvelja- 
viti zaradi tega, ker obstaja določilo 39. člena zakona o osnovah sistema druž- 
benega planiranja, po katerem imajo skupnosti, v katere se združujejo organi- 
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zacije, zaradi enotnosti tehnološkega sistema obveznost, da sprejemajo skupne 
plane. 

Druga pripomba, ki je tudi pomembna, zadeva skupno kontrolo o zago- 
tavljanju tehnološke enotnosti sistema. Tudi te pripombe nismo mogli uvelja- 
viti zaradi tega, ker predlagatelj in tudi predstavniki ostalih republik in pokra- 
jin menijo, da je potrebno pri urezan ju osnov za enotnost tehnološkega si- 
stema zagotoviti tudi izvajanje te enotnosti, z ustrezno kontrolo. 

Na našo pripombo, da se na področju železniškega prometa že predpisuje 
skupna kontrola s posebnim zakonom, je predstavnik predlagatelja razložil, da 
so namenoma oblikovali pri kontroli zagotavljanja tehnološke enotnosti tudi 
varnost prometa, zaradi tega, da ne bi v Skupnosti jugoslovanskih železnic 
imeli dvoje ločenih teles, ki bi opravljali kontrolno funkcijo. 

Ocenjujemo, da nobena od teh pripomb, ki jih nismo mogli uveljaviti, ni 
takšnega pomena, da bi zaradi tega morali zadrževati sprejetje obeh zakonov, 
in sicer zaradi tega ne, ker je v obeh zakonih določeno, da se vsa razmerja iz 
skupnega opravljanja poslov urejajo s samoupravnim sporazumom o združeva- 
nju v te skupnosti. 

Zato predlagamo, da izglasujete pooblastilo, da damo soglasje k pred- 
logoma zakonov. Nadalje predlagamo, da posredujemo tudi stališča Izvršnega 
sveta in pripombe iz današnje razprave. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
Prosim, besedo ima tovariš Ivan Zelenšek, predstavnik Odbora za družbeno- 
ekonomski razvoj! 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati I 
Tovariš Kropivnik vam je obrazložil potek sprejema teh dveh zakonov in dodal, 
da bi predložili Zboru republik in pokrajin tudi pripombe, o katerih je raz- 
pravljal Odbor. Poudariti moram, da je Odbor o vseh teh zadevah že raz- 
pavljal leta 1976 in da je bil ta zakon leta 1976 umaknjen z dnevnega reda 
Zvezne skupščine zaradi tega, ker ni bil v celoti usklađen z zakonom o zdru- 
ženem delu. 

Želel bi poudariti naslednje: Delegacija naj se zavzema v celoti za ures- 
ničitev pripomb, ki so bile dane že v letu 1976 in s katerimi je tovariš Kropiv- 
nik v celoti seznanjen. Pripombe zadevajo 10. člen (v četrti vrsti 12. točke) in 
11. člen ter 21. člen zakona o združevanju na področju jugoslovanskih železnic. 
Predlagam, da zbor sprejme stališče, da se pooblasti delegacija v Zvezni skup- 
ščini, da se zavzema tudi za vključitev teh členov v zakon. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Razprava je potekala tako o 17. kot tudi o 18. točki, to je o prečiščenem bese- 
dilu osnutka zakona o združevanju v Skupnost jugoslovanskih železnic. Zeli 
še kdo razpravljati? Ne želi nihče več razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo 
in dajem na glasovanje naslednji sklep: 

Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da v postopku usklajevanja v delovnih telesih Zbora 
republik in pokrajin poskuša uveljaviti pripombe, navedene v stališčih Iz- 
vršnega sveta in pripombe, dane v razpravi na današnji seji in da v imenu 
Skupščine SR Slovenije da soglasje k predlogu zakona o združevanju v Skup- 
nost jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov. 
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Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? (NihčeO Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (114 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na prečiščeno be- 
sedilo osnutka zakona o združevanju v Skupnost jugoslovanskih železnic, ki ga 
je Skupščini predložila v obravnavo Skupščina SFRJ. 

Tudi pri tej točki je predstavnik Izvršnega sveta tovarišica Mara Fabjan- 
čič. Del razprave o tem zakonu smo že slišali. Kdo želi še razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 
Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 

krajin Skupščine SFRJ, da v postopku usklajevanja v delovnih telesih Zbora 
republik in pokrajin poizkuša uveljaviti pripombe, navedene v stališčih Iz- 
vršnega sveta in pripombe, dane v razpravi na seji zbora in da v imenu Skup- 
ščine SRS da soglasje k predlogu zakona o združevanju v Skupnost jugoslovan- 
skih železnic. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (110 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembi zakona o prometu blaga in storitev s tujino, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika k tej točki določil tovarišico Mi- 
leno Rakčevič. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose^ in 
Zakonodajno-pravna komisija. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 

zakona o spremembi zakona o prometu blaga in storitev s tujino. 
2. 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. 

Je kakšna pripomba? (Ni pripomb.) Kdor je za, naj prosim glasuje! (109 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah zakona o opravljanju gospodarske dejavnosti v tujini, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. _ 

Tudi pri tej točki je predstavnik Izvršnega sveta tovarišica Milena Rak- 
čevič. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in 
Zakonodajno-pravna komisija in dala poročili. Dobili smo tudi mnenje Iz- 
vršnega sveta. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 

zakona o spremembah zakona o upravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini. 
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2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k 
predlogu zakona. 

Ima kdo kakšno pripombo k tako predlaganemu sklepu? (Ne.) Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (113 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o določanju celotnega zneska sredstev za financiranje dela programa moderni- 
zacije tehnične baze in izgradnje novega poslopja časopisne agencije »Tanjug« 
od leta 1978 do leta 1982, ki ga je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je tovarišica Mi- 
lica Ozbič. 

Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija sta obravnavala osnutek 
zakona in dala poročili. Prejeli pa smo tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Franjo Lampelj, 
gospodarsko področje, 13. okoliš — Maribor! 

Franjo Lampelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije iz 13. 
okoliša — Maribor daje naslednje pripombe k osnutku zakona o določanju ce- 
lotnega zneska sredstev za financiranje dela programa modernizacije tehnične 
baze in izgradnje novega poslopja časopisne agencije Tanjug od leta 1978 do 
leta 1982: 

Ugotavljamo, da pri obravnavanju posameznih zakonov za financiranje 
negospodarskih investicij iz sredstev zveznega proračuna delegati nimamo pre- 
gleda nad že sprejetimi obremenitvami zveznega proračuna za te namene za 
sednjeročno obdobje, to je do leta 1980, kaj šele za naslednje srednjeročno 
obdobje. Prav s tem zakonom pa sprejemamo obveznost za obdobje po letu 1980. 

Predlagamo delegatom Zbora republik in pokrajin iz SR Slovenije, da za- 
htevajo izdelavo pregleda obremenitve zveznega proračuna za negospodarske 
investicije, ki jih pogojujejo sprejeti zakoni ter morebitni novi predlogi za 
nove obremenitve iz tega naslova. 

K predlagani finančni konstrukciji programa modernizacije tehnične baze 
in izgradnje novega poslopja Tanjuga pa imamo pomisleke zaradi trošenja ve- 
likih deviznih sredstev. Menimo, da bi se morala pri izgradnji takšnih in po- 
dobnih objektov skrajno smotrno uporabljati devizna sredstva. V večji meri 
naj se izkoristijo dosežki domače industrije. Uvozna oprema naj se nabavi le v 
primeru, ko na domačem tržišču res ni najti proizvajalca za ustrezno opremo. 

Menimo, da je takšno stališče v skladu s težnjami po izravnavi plačilne 
bilance v naši državi. Pripomnimo naj tudi, da morajo temeljne organizacije 
večkrat zaradi omejitve uvoza spreminjati svoje proizvodne programe, čeprav 
to ni vedno najbolj smotrno in ne vpliva pozitivno na večjo proizvodnost dela 
in doseganje višjega dohodka. 

Predlagamo delegatom naše republike v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ, da ob sprejemanju tega zakona razpravljajo v tem smislu. Hva- 
la lepa. 
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Predsednik Štefan Nemec: Kdo želi še razpravljati? Prosim. Be- 
sedo ima tovarišica Zdenka Jurančič, delegatka v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ! 

Zdenka Jurančič: Tovarišice in tovariši delegati! V preteklem 
tednu smo imeli glede tega zakona predhodno razpravo. V tej predhodni raz- 
pravi smo ugotovili, da so štiri republike in avtonomna pokrajina Vojvodina že 
dale soglasje brez pripomb. Opozorili smo, da je potrebno ob izdelavi srednje- 
ročnega programa razvoja izdelati tudi srednjeročni program porabe finančnih 
sedstev za negospodarske investicije. To se pravi, da smo že v tej predhodni 
razpravi opozorili na isti problem kot delegati iz Maribora. Zahvaljujem se jim 
za pobudo. Se toliko bolj bomo pri usklajevanju tega zakona vztrajali, da se 
pravočasno izdela srednjeročni program negospodarskih investicij. 

Prav zahteva, ki smo jo ob sprejemanju posameznih aktov glede financi- 
ranja negospodarskih investicij delegati iz Slovenije vseskozi poudarjali, to je 
kompleksno proučevanje in kompleksno razreševanje problema financiranja 
tega dela, je privedla tudi predlagatelja zakona do stališča, da se v petletnem 
obdobju oblikuje le del sredstev iz zveznega proračuna. To pomeni, da v prvih 
treh letih (1978, 1979, 1980) financira modernizacijo tehnične baze Tanjuga 
Tanjug sam, s pomočjo posojil. V zadnjih dveh letih, ki pa segajo že v nasled- 
nje srednjeročno obdobje, bo modernizacijo sofinancirala tudi zveza. "Razmerje 
pri vlaganju je 60 : 40 v korist Tanjuga. Zato je tudi delež deviznih sredstev 
večji, ker Tanjug sam nima možnosti, da bi pridobil lastna devizna sredstva. 
Z upoštevanjem navedenega pa je podoba o potrebi deviznih sredstev že dru- 
gačna, bolj realna. 

V imenu delegacije zagotavljam, da bomo posredovali pripombe iz raz- 
prave in se zavzemali za realizacijo vaših dopolnil. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Lahko 
zaključim razpravo? (Da.) 

Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela daje soglasje k osnutku zakona o določanju ce- 

lotnega zneska sredstev za financiranje dela programa modernizacije tehnične 
baze za izgradnjo novega poslopja časopisne agencije Tanjug od leta 1978 do 
leta 1982. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v poročilih Odbora za 
finance in pripombe, dane v razpravi na današnji seji zbora. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da v postopku usklajevanja v delovnih telesih Zbora 
republik in pokrajin poskuša uveljaviti pripombe in da da soglasje k predlogu 
tega zakona. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? (Nihče.) Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (1:19 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? i(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep sprejel z večino glasov. 

Prehajam na 22. točko dnevnega reda, to je na dogovor o vzgoji 
in izobraževanju otrok jugoslovanskih državljanov, ki so na začasnem delu v 
tujini, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zvezni zbor Skup- 
ščine SFRJ. 
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Izvršni svet je za svojega predstavnika k tej točki določil tovariša Leo- 
polda Kejžarja, predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. 

Dogovor so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, Odbor za 
usmerjeno izobraževanje in Zakonodajno-pravna komisija. Prejeli smo tudi 
stališče Izvršnega sveta. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Lahko 
zaključim razpravo? (Da.) 

Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 
1. Skupščina SR Slovenije pristopa k sklepanju družbenega dogovora o 

vzgoji in izobraževanju otrok jugoslovanskih državljanov, ki so na začasnem 
delu v tujini. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se pooblašča, da sodeluje pri uskla- 
jevanju besedila družbenega dogovora, pri čemer naj upošteva pripombe, ki 
izhajajo iz poročila Odbora za družbenoekonomske odnose in stališč Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. 

3. Po uskladitvi naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpiše družbeni 
dogovor o vzgoji in izobraževanju otrok jugoslovanskih državljanov, ki so na 
začasnem delu v tujini. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? (Ne.) Dajem predlagani 
sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (117 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 23. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na področju druž- 
benih dejavnosti v prvem polletju 1078, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Predstavnika Izvršnega sveta sta dr. Avguštin Lah, podpredsednik Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednik odbora Izvršnega sveta za 
družbene dejavnosti dr. Anton Fazarinc, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. 

Izvršni svet predlaga Skupščini Socialistične republike Slovenije, da ob- 
ravnava zakone k 23., 24., 25., 26. in 27. točki dnevnega reda v smislu 295. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po hitrem postopku. Prosil bi pred- 
stavnika Izvršnega sveta, da da obrazložitev k vsem petim točkam dnevnega 
reda. Prosim, besedo ima dr. Avguštin Lah, podpredsednik Izvršnega sveta 
Skupščine Socialistične republike Slovenije! 

Dr. Avguštin Lah: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in, to- 
variši delegati! Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije je pro- 
učil izvrševanje sklepov in priporočil, ki jih je Skupščina SR Slovenije spre- 
jela na zasedanju dne 23. novembra lani in ki zadevajo dopolnila k samouprav- 
nim sporazumom o temeljih planov družbenih dejavnosti. Ugotovil je, da akcij- 
ski program v vrsti občin ne uresničujejo v skladu z dopolnili in stališči Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da so predloženi programi 
za leto 1978 za področja usmerjenega izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter starostnega zavarovanja kme- 
tov ustrezni planskim izhodiščem, tako glede obsega, kakor glede dogovorjenih 
prioritet. Samoupravne interesne skupnosti so programe sprejele in jih pred- 
lagale v razpravo in odločanje združenemu delu v določenem roku. Zato je 
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Izvršni svet pozval vse samoupravne dejavnike v občinah, kjer razprave še niso 
sklenili, da pospešijo samoupravno sporazumevanje, in priporočal, da združeno 
delo programe in iz njih izhajajoče obveznosti sprejme. Samo tako je mogoče 
razglasiti, da delavci v združenem delu sprejemajo obveznosti in s tem uveljav- 
ljajo nove, v bistvu znižane prispevne stopnje za združevanje sredstev. Po pro- 
gramu bi bilo potrebno sporazume sprejeti do konca marca in stopnje objaviti 
v Uradnem listu do 10. aprila 1978. 

Na osnovi dosedanjih obvestil pričakujemo, da bo večina delavcev te spo- 
razume za štiri področja sklenila do konca marca, kar je potrebno zagotoviti 
tudi v drugih organizacijah združenega dela. Zaradi tega in ker v aprilu 1978 
ne bo zasedanja Skupščine Socialistične republike Slovenije, predlaga Izvršni 
svet Skupščini, naj sprejme štiri intervencijske zakone za organizacije zdru- 
ženega dela, ki ne bi podpisale katerega od navedenih štirih dopolnil k samo- 
upravnim sporazumom in bi s tem onemogočale ali oteževale njihovo uresni- 
čevanje. Temeljne organizacije združenega dela oziroma delavci kot uporab- 
niki teh storitev bodo s tem zavezani združevati sredstva za programe v pris- 
pevnih deležih, kakor jih je samoupravno sprejela večina delavcev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da programi temeljnih 
samoupravnih interesnih skupnosti za druge dejavnosti v znatni meri odstopa- 
jo od začrtanih izhodišč v srednjeročnem planu in resoluciji o družbenoeko- 
nomskem razvoju v letu 1978. Zato je potrebno v občinah še popravljanje in 
usklajevanje programov. Poleg tega v 9 občinah, med njimi tudi v Ljubljani 
in Novi Gorici, predlogov dopolnil samoupravnih sporazumov še niso dah v 
presojo združenemu delu. Tako razprava ni bila zaključena do 25. marca, ka- 
kor je bilo sklenjeno in določeno z rokovnikom za izpeljavo akcijskega pro- 
grama. 

Izvršni svet meni, da je potrebno v teh občinah zaostriti politično odgo- 
vornost dejavnikov, ki so zavrli celotno akcijo samoupravnega sporazumeva- 
nja in tako preprečili delavcem in združenemu delu, da razpravljajo in odlo- 
čajo o programih in nalogah v tem letu. 

Ocenjujemo, da je v nekaj tednih programe mogoče uskladiti z izhodišči 
in razprave v združenem delu končati tudi pri zamudnikih. Da ne bi zaradi 
neslenjenih sporazumov onemogočiti uresničevanja programov, ker je začasno 
financiranje z zakonom določeno le do konca aprila 1978, predlaga Izvršni svet 
Skupščini, da se za druge dejavnosti, razen za področje usmerjenega izobra- 
ževanja, raziskovalne dejavnosti, pokojninsko-invalidskega zavarovanja ter 
starostnega zavarovanja kmetov, kjer bodo nove obveznosti in prispevne stop- 
nje sprejete po samoupravni poti, podaljša sistem začasnega financiranja še za 
dva meseca, to je do konca prvega polletja 1978. Usklajevanje programov druž- 
benih dejavnosti s planskimi izhodišči in dohodkovnimi možnostmi združene- 
ga dela pa naj bi se pospešeno in poglobljeno nadaljevalo na ravni občin. Ob 
tem bi morali posvetiti posebno pozornost razreševanju solidarnostnega združe- 
vanja sredstev za enotni obvezni program osnovnega šolstva, ki letos temelji 
na enotnih prispevnih stopnjah in so zato spremembe neizbežne. 

Ko predlagamo, da sprejmete takšen pristop pri sprejemanju dopolnil k 
samoupravnim sporazumom o temeljih planov družbenih dejavnosti, vas že- 
limo opozoriti, da s tem ne predlagamo podaljševanja sistema začasnega finan- 
ciranja za navedene štiri dejavnosti. Na samoupravno dogovorjenih osnovah 
bodo v letu 1978 nekoliko znižane prispevne stopnje in bo s tem preprečeno 
oblikovanje presežkov na teh področjih in odlivanje večjih sredstev iz združene- 
10 
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ga dela. Po drugi strani bo podaljšanje začasnega financiranja za druge dejav- 
nosti, zato da bi -uskladili potrebe in možnosti združenega dela, omogočilo plod- 
nejše razpravljanje in lažje odločanje. Ocenjujemo, da bo na ta način postopek 
sprejemanja dopolnil k samoupravnim sporazumom o temeljih planov uspešno 
sklenjen po samoupravni poti. Predlagamo, da sprejmete predlagane zakone 
po hitrem postopku in s tem znova opozorite delegate v samoupravnih interes- 
nih skupnostih, kako važno in odgovorno je realno programiranje in usklaje- 
vanje programov, saj brez tega ni samoupravnega sporazumevanja in svobod- 
ne menjave dela. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Razpravljali bomo o postop- 
ku, v tem primeru o hitrem postopku, in sicer za predlog zakona o začasnem 
financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejav- 
nosti v prvem polletju 1978, za predlog zakona o prispevku za pokojninsko- 
invalidsko zavarovanje, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samouprav- 
nega sporazuma, predlog zakona o prispveku usmerjenega izobraževanja za 
leto 1;978, ki ga prav tako plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma, predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo za pokriva- 
nje izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1978, ki ga plačujejo 
zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, in predlog zakona o 
prispevku za raziskovalno dejavnost za leto 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki 
niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in dajem predlog na glasovanje. Kdor je za to, da 

obravnavamo zakone pod točkami 23, 24, 25, 26 in 27 po hitrem postopku, naj 
prosim glasuje! (110 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je 
kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Sedaj bomo obravnavali zakon o začasnem financiranju samoupravnih 

interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvem polletju 1978. 
Predlog zakona je obravnaval Odbor za finance, ki je dal svoje poročilo. 

Poročilo smo prejeli danes na klop. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Be- 
sedo ima tovariš Božo Cvetkovič, gospodarsko področje, okoliš 8! 

Božo Cvetkovič: Tovarišice in tovariši delegati! Glede na predlo- 
ženi zakon o podaljšanju začasnega financiranja določenih samoupravnih in- 
teresnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti za čas od 1. maja do 30. 
junija 1978 menimo, da smo dolžni opozoriti na nekatera dejstva, preden bomo 
odločali o navedenem zakonu. 

Dne 8. decembra 1977 je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poslal vsem 
občinskim izvršnim svetom informacijo o aktualnih nalogah pri izvajanju 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov družbenih dejavnosti. V nave- 
deni informaciji so bili tudi sklepi glede rokov in načina izvajanja nalog na 
področju skupnih potreb v letih 1977 in 1978, ki jih je sprejel Izvršni svet po 
predhodni razpravi o tej problematiki v Skupščini Socialistične republike Slo- 
venije. 

Delegati za Zbor združenega dela iz občine Kranj ugotavljamo, da je bil 
V skladu s prej navedenimi sklepi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v 
občini Kranj sprejet enak rokovnik za program aktivnosti v zvezi s pripravo 
aneksov k samoupravnim sporazumom družbenih dejavnosti za leto 1978 in 
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da so ga potrdili tako Izvršni svet občinske skupščine kot tudi samoupravne 
interesne skupnosti in družbenopolitične organizacije v občini Kranj. 

Ugotavljamo, da je bil rokovnik nalog na področju skupnih potreb v letu 
1978 do danes tudi dosledno izvajan, kljub nekaterim, zelo kratkim rokom in 
da so bile razprave o predlaganih aneksih samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov samoupravnih interesnih skupnosti za obdobje 1976 do 1980 o izva- 
janju plana v letu 1978 v organizacijah združenega dela zaključene 23. marca. 

Okvirni podatki kažejo, da je večina delavcev sprejela anekse v predloženi 
obliki. Sklicane so skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki naj do 30. 
tega meseca sprejmejo ugotovitveni sklep o veljavnosti aneksa za svoje pod- 
ročje. Zato so nam danes, ob predloženem zakonu o podaljšanju začasnega fi- 
nanciranja, ki naj bi veljal za večino samoupravnih interesnih skupnosti, po- 
stavlja vprašanje, ali je tak način zakonskega poseganja, potem ko smo uspeš- 
no izvedli samoupravni postopek za sprejetje aneksov, res primeren in sploh 
dopusten. 

Vprašujemo se, ali pomeni predlog zakona, ki je pred nami, razveljavitev 
samoupravno sprejetih aneksov. Ce je tako, pomeni, da bomo morali ponoviti 
celoten postopek sprejemanja aneksov. Iz tega sledi, da je bilo vse doslej 
opravljeno delo zaman. 

Če so utemeljeni razlogi, ki so vodili Izvršni svet Skupščine Socialistične 
republike Slovenije do tega, da je predložil podaljšanje začasnega financiranja 
za nekatere samoupravne interesne skupnosti, potem vprašujemo, zakaj ni 
bilo to izpeljano že prej, preden so samoupravne interesne skupnosti predlo- 
žile delavcem v organizacijah združenega dela poročila za leto 1977 in pred- 
loge aneksov za leto 1978, ne pa šele sedaj, ko je delo pri sprejemanju anek- 
sov tako rekoč zaključeno^. 

Taki pristopi lahko upravičeno vzbujajo nezadovoljstvo med delavci v 
združenem delu. Aneksi, ki smo jih v občini Kranj predložili delavcem v raz- 
pravo in sprejetje, so rezultat večkratnega usklajevanja na nivoju občine. Pri 
tem so bila upoštevana tudi določila resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana občine Kranj za obdobje 1976-—1980 v letu 1978, kakor tudi zahteva, da 
predvidena rast sredstev za skupno porabo zaostaja za predvideno rastjo druž- 
benega proizvoda v občini. 

Tako je na podlagi predlogov aneksov in samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov za obdobje 1976—1980 v občini Kranj predvidena rast skupne 
porabe z indeksom 122. Predvidena rast družbenega proizvoda v resoluciji o 
politiki izvajanja družbenega plana občine Kranj za obdobje 1976—1980 v 
letu 1978 pa je izražena z indeksom 125. 

Zato so nam nerazumljivi zadnji podatki Zavoda za družbeno planiranje 
Socialistične republike Slovenije, ki so bili nedavno posredovani tudi izvršnim 
svetom občinskih skupščin in po katerih naj bi v občini Kranj skupna poraba 
v letu 1978 rastla po stopnji 125, družbeni proizvod pa po stopnji 122. 

Končno bi radi resno opozorili na negativne posledice podaljšanja začas- 
nega financiranja, zaradi katerega se bodo znašle v težkem finančnem polo- 
žaju tiste samoupravne interesne skupnosti, ki so imele v zadnjih petih me- 
secih pretečenega leta močno znižane prispevne stopnje. Najizrazitejša pri tem 
je Zdravstvena skupnost. Zaradi navedenih dejstev se postavlja vprašanje, ali 
naj z zakonom razveljavimo po samoupravni poti sprejete anekse k samoup- 
ravnim sporazumom. Hvala lepa. 
10* 
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Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim, besedo 
ima tovarišica Francka Herga, delegatka z gospodarskega področja, Maribor! 

Francka Herga: Tudi delegati iz mariborskega okoliša oziroma iz 
Maribora ugotavljamo enako kot delegati iz Kranja. Nemalo smo bili začudeni, 
ko smo danes našli na klopi predlog zakona o začasnem financiranju. 

V občini Maribor namreč končujemo z razpravo o sprejemanju aneksov 
in novih samoupravnih sporazumov za financiranje skupne porabe. V skoraj 
vseh temeljnih organizacijah združenega dela v Mariboru smo že na zborih 
ali na delavskih svetih sprejemali te anekse in sporazume. Veliko dela je bilo 
vloženega, v to da smo delavcem obrazložili in sprejeli anekse in sporazume. 
Prav tako vprašujemo, kakor delegati iz Kranja, kaj bo z našimi sprejetimi 
sporazumi oziroma kdo bo tisti, ki bo ponovno, po mesecu juliju, če bo potrebno, 
stopil pred delavče in razlagal, da to, kar so že sprejeli, ni pravilno oziroma 
da je sedaj drugače. Menimo, da takšna praksa ne vodi k razvijanju samoup- 
ravnih odnosov. Na zadnji seji te skupščine smo zahtevali, da se v priporo- 
čilih in stališčih za izvajanje zakona o združenem delu striktno zahteva uvelja- 
vitev svobodne menjave dela. S predlaganim zakonom in s takšnimi postopki 
pa tega ne uresničujemo, in kot je videti, to načelo še dolgo ne bo uresničeno. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Zeli Izvršni 
svet dati pojasnilo na to vprašanje? Prosim, besedo ima dr. Avguštin Lah! 

Dr. Avguštin Lah: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Kar za- 
deva ogorčenje in prizadetost delegatov iz Kranja in Maribora, ki predstavlja- 
jo te sredine, se mi temu pridružujemo. Tudi nam je zelo neprijetno, da mo- 
ramo prihajati po tolikih dogovorih z intervencijiskimi zakoni. Toda dejstvo, 
ki ga ugotavljamo, je, da je v roku, ko je bilo treba predložiti dokumente zdru- 
ženemu delu v odločanje, to storilo samo 42 občin. Do danes je predložilo gra- 
divo v razpravo združenemu delu 49 občin. Med tistimi kjer razprave še ni, so 
tudi ljubljanske občine, Nova Gorica, Hrastnik, Lenart in Metlika. Ne moremo 
si predstavljati, da bi imeli, glede na večkratna opozorila združenega dela, več 
različnih režimov urejanja teh vprašanj. 

Posebno je treba imeti pred očmi dejstvo, da Ljubljana prispeva pomem- 
bna sredstva v solidarnost za zagotovitev enotnih programov osnovnemu šol- 
stvu. Dogovori o samoupravnem sporazumevanju še niso usklađeni. Zaradi tega 
ne vidimo možnosti, kako bi lahko za vse samoupravne interesne skupnosti 
predlagali, naj se sporazumi uveljavijo. To opozarja na dejstvo, da moramo 
biti pri samoupravnem sporazumevanju skladni. 

Poročila, ki jih imamo za vse občine kažejo, da raste družbeni proizvod 
leta 1978 v primerjavi z letom 1977 v tekočih cenah približno za 19 %, sred- 
stva občinskih samoupravnih interesnih skupnosti za družbene dejavnosti pa 
približno za 32,5 %. Razmerje je neprimerno in neusklađeno. Povsem ni uskla- 
đeno niti v Kranju niti v Mariboru. Iz naših poročil je razvidno, da raste 
družbeni proizvod v Kranju po stopnji 120,6 sredstva za družbene dejavno- 
sti pa po stopnji 125,5; v Mariboru ima družbeni proizvod indeks 118,2, sred- 
stva družbenih dejavnosti indeks 128,5. Morda je kje upravičeno, da nastane- 
jo odstopanja, na katera je združeno delo tudi pristalo. Vendar so ta odstopa- 
nja precejšnja in bodo potrebna nekatera ponovno usklajevanja. Ne srečujemo 
se samo s takimi odstopanji, kot so navedeni indeksi, ampak imamo tudi in- 
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dekse 161,4, 149,3, 157,0, 144,8, itd. Skratka, postopek dogovarjanja je v fazi, 
ko ga še ni mogoče skleniti. 

Mislim, da tako stanje opozarja še na nekaj: Ko smo delegati v samoup- 
ravih interesnih skupnostih, mnogo lažje odločamo o stvareh in sprejemamo 
take predloge, ki jih potem pošiljamo združenemu delu, kjer pa seveda niso 
soglasni in kjer ne morejo pristati na take predloge. Se pravi, da moramo kot 
delegati resnično opraviti vlogo usklajevanja v obeh smereh: ne samo dajati 
glasove v samoupravnih interesnih skupnostih, kjer se usklajujejo uporabniki 
in izvajalci ampak te stvari pojasniti predvsem združenemu delu in potem 
stališča posredovati samoupravnim interesnim skupnostim. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, besedo 
ima tovariš Viljem Petek, predstavnik Odbora za finance! 

Viljem Petek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši .delegati! 
Odbor za finance Zbora združenega dela je na današnji seji obravnaval predlog 
zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na področ- 
ju družbenih dejavnosti v prvem polletju 1978, ki ga je Skupščini SR Slove- 
nije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Odbor se na 
osnovi dodatne obrazložitve predlagatelja strinja s predloženim postopkom, ker 
meni, da je zakon potrebno sprejeti takoj, glede na to, da razen za samouprav- 
ne interesne skupnosti na ravni republike, postopek sprejemanja aneksov in 
določanja stopenj prispevkov za leto 1978 ne bo zaključen do 31. marca 1978, 
kot je bilo predvideno z zakonom o začasnem financiranju samoupravnih in- 
teresnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvih štirih mesecih 
leta 1978. 

Odbor v načelni razpravi ni imel pripomb. V obravnavi po členih pa je 
sprejel amandma, in sicer k 4. členu, ki se glasi: »Ta zakon začne veljati z 
dnem objave v Uradnem listu SRS«. 

Dopolnilo je potrebno, ker bo Uradni list SRS, v katerem bo zakon objav- 
ljen, izšel predvidoma 31. marca. Zaradi kontinuitete je potrebno amandma 
sprejeti, da lahko zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu, ne pa 
kasneje. 

Zaradi tega Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog zakona v besedilu, 
ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, skupaj z amandmajem. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Lahko zaključim razpravo? (Da.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej o amandmaju, 
ki ga je predlagal predstavnik Odbora, to je k 4. členu, ki se glasi: »Ta zakon 
začne veljati z dnem objave v Uradnem listu SRS«. Izvršni svet se z amand- 
majem strinja. 

Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (95 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (5 delegatov.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (19 delegatov.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel amandma z večino glasov. 
Sedaj dajem na glasovanje predlog zakona o začasnem financiranju samo- 

upravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvem pol- 
letju 1978 v celoti. Kdor je za, naj prosim glasuje! (100 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (8 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (15 delegatov.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona sprejel z večino glasov. 
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Prehajamo na 24. točko dne v n e g a reda, to je na predlog zakona 
o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 1978, ki ga plaču- 
jejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Predlog zakona je obravnaval Odbor za finance. Poročilo smo prejeli na 
klop. Predstavnika Izvršnega sveta sta tudi pri tej točki dnevnega reda dr. 
Avguštin Lah, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in dr. 
Anton Fazarinc, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za 
zdravstveno in socialno varstvo. 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog zakona o prispevku za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 1978, ki ga plačujejo zavezanci, 
ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(120 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (5 
delegatov.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona sprejel z večino glasov. 

Prehajamo na 25. točko dnevnega reda, to je na predlog zako- 
na o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1978, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Tudi pri tej točki sta predstavnika Izvršnega sveta dr. Avguštin Lah in dr. 
Anton Fazarinc. O postopku smo že odločali. Poročilo Odbora smo prejeli. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče se ne javi.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog zakona. Kdor je 
za predlog zakona, naj prosim glasuje! (113 delegatov glasuje za.) Je kdo pro- 
ti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (9 delegatov.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona sprejel z večino glasov. 

Prehajamo na 27. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1978, ki ga plačujejo zavezanci, 
ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Tudi pri tej točki sta predstavnika Izvršnega sveta dr. Avguštin Lah in 
dr. Anton Fazarinc. 

Odločili smo se za hitri postopek. Odbor za finance je dal poročilo. Priče- 
njam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče se ne javi.) Zaključujem razpravo in 
dajem na glasovanje predlog zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost za 
leto 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (113 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 de- 
legati.) Se je kdo vzdržal? (8 delegatov.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona sprejel z večino glasov. 

Prehajamo na 28. točko dnevnega reda, to je na usklajevanje be- 
sedila predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem 
planiranju. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet. Za svojega predstavnika k tej 
točki dnevnega reda je določil tovariša Borisa Mikoša, člana Izvršnega sveta in 
republiškega sekretarja za urbanizem. 

Na 60. seji zbora, ki je bila 15. marca 1978, nismo sprejeli predloga zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju. 

Glede na to, da je bil predlog zakona sprejet v Zboru občin, se je začel v 
smislu 289. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije usklajevalni postopek. 
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Zbor združenega dela je določil v skupno komisijo za usklajevanje delegate 
Franca Novaka, Milana Puncerja in Aleksandra Willewaldta, v Zboru občin 
pa so bili v to komisijo določeni delegati Ivo Miklavčič, Peter Novak in Anton 
Švare. 

Komisija se je sestala danes pred zasedanjem zbora in razpravljala o ne- 
usklađenih stališčih. Pismeno poročilo ste prejeli na klop. Prejeli ste tudi po- 
ročilo Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja. 

Prosim predstavnika skupne komisije, da ustno obrazloži predlog komisi- 
je. Besedo ima tovariš Aleksander Willevaldt! 

Aleksander Willewaldt: Tovariš predsednik, tovarišice in tova- 
riši delegati! Komisija, ki je bila imenovana od Zbora združenega dela in 
Zbora občin, kot je že povedal tovariš predsednik, se je sestala danes zjutraj in 
obravnavala sporne določbe predloženega zakona in sprejela naslednje stališče: 

Skupna komisija Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije za uskladitev besedila predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o urbanističnem planiranju je na seji 27. marca 1978 ob obravnavi 
spornega vprašanja ugotovila, da predlog zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o urbanističnem planiranju na zasedanju 15. marca 1978, to je na 
60. seji našega zbora, v celoti ni bil sprejet, medtem ko je Zbor občin predlo- 
ženi zakon sprejel. 

Pri obravnavi spornega vprašanja je bilo posebej poudarjeno, da je Skup- 
ščina SR Slovenije sprejela pobudo delegacije iz Ljubljane za delno spremem- 
bo zakona o urbanističnem planiranju iz razloga, da se čimprej ukrepa in 
pravno uredi status nedovoljenih gradenj, da se zavaruje prostor in druge 
dobrine splošnega pomena ter uveljavi varstvo okolja, hkrati pa da se pred 
pričetkom gradbene sezone zaostri izvajanje urbanistične discipline. Za spre- 
jetjem te pobude se je Skupščina SR Slovenije odločila kljub temu, da se 
hkrati pripravlja celovita revizija zakona o urbanističnem planiranju, ki bo 
temeljila na novih zasnovah sistema družbenega planiranja, ki je tako pogo- 
jena s poprejšnjim sprejetjem tega zakona, kar pa zahteva daljši čas. Zato bi 
odlaganje sprejetja ukrepov, predvidenih v zakonu o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o urbanističnem planiranju, lahko povzročilo precejšnjo družbeno- 
politično in družbenoekonomsko škodo. 

Na podlagi teh ugotovitev komisija predlaga: 
— Zboru združenega dela, da sprejme predloženi zakon v celoti. Amand- 

maji so bili obravnavani že na prejšnji seji in med njimi nekateri sprejeti, 
drugi pa zavrnjeni. 

— Zboru občin, da sprejme k predlogu zakona dodatni amandma, in si- 
cer, da se v tretjem odstavku 41. člena v drugi vrsti besedilo »dokonča grad- 
bena dela« črta in nadomesti z besedilom »dokončna groba gradbena dela«. 
Ta amandma je bil na našem zboru na prejšnji seji sprejet. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Zeli 
kdo besedo? Ce nihče, dajem na podlagi predloga komisije na glasovanje pred- 
log zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 
delegat.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 



152 Zbor združenega dela 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o urbanističnem planiranju z večino glasov. S tem smo usklađeni z Zbo- 
rom občin, ki je ta zakon sprejel že na prejšnji seji. 

Povrnil se bom na 26. točko dnevnega reda, to je na predlog 
zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokrivanju izdatkov za sta- 
rostno zavarovanje kmetov v letu 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso skle- 
nili samoupravnega sporazuma. 

Razpravo o tem smo delno že slišali pri prejšnjih točkah in se tudi odločili 
za hitri postopek. Tudi pri tej točki sta predstavnika Izvršnega sveta dr. Av- 
guštin Lah in dr. Anton Fazarinc. Dobili smo tudi obvestilo od Skupščine Skup- 
nosti socialnega varstva Slovenije, da je ta na svoji 11. seji 27. 3. 1978 spre- 
jela predlog zakona o prispevku za Solidarnostno udeležbo o pokrivanju izdat- 
kov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1978, ki ga ta skupnost enako- 
pravno sprejema z našim zborom in z Zborom občin. 

Odbor za finance je predložil poročilo na klop, ker je imel sejo danes 
zjutraj. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? Ce nihče, dajem na glasovanje 
predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokrivanju izdatkov 
za starostno zavarovanje kmetov v letu 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso 
sklenili samoupravnega sporazuma. Kdor je za, naj prosim glasuje! (120 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (6 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet z večino glasov. 

Prehajam na 29. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Tudi pri 
tej točki je predstavnik Izvršnega sveta tovariš Boris Mikoš. Odbor za stano- 
vanjsko-komunalna vprašanja in Zakonodajno-pravna komisija sta predložila 
poročili, prejeli pa ste tudi amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Tomaž Vuga, 
poročevalec Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja! 

Tomaž Vuga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Iz 
našega poročila, ki ste ga prejeli, umikam po današnjem dopoldanskem uskla- 
jevanju amandmajev amandma k 11. členu. Hkrati vas obveščam, da se Odbor 
strinja z amandmajemk temu členu, ki ga je dal Izvršni svet. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? Ce 
nihče, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej o amandmajih. Dajem na glasovanje amandma Odbora za stan- 
vanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja k 8. in 15. členu. 

Zakonodajno-pravna komisija se z amandmaji strinja in tudi Izvršni svet 
se z amandmaji strinja. Kdor je za, naj prosim glasuje! (117 delegatov glasu- 
je za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja sprejeta. 
Dajem na glasovanje amandma Izvršnega sveta k 11. členu. Odbor za 

stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja se z njim strinja. Se 
Zakonodajno-pravna komisija strinja? (Se strinja). Kdor je za, naj prosim 
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glasuje! (114 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Amandma je soglasno sprejet. 
Dajem predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samouprav- 

ni stanovanjski skupnosti v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim gla- 
suje! (113 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 
delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet z večino glasov. 

Prehajam na 30. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pra 
vice uporabe. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet. Za svojega predstav- 
nika je določil tovariša Vlada Tanceta, namestnika republiškega sekretarja za 
pravosodje, organizacijo uprave in proračun. Predlog zakona sta obravnavala 
Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in Zakonodajno-pravna komisija. 
Poročili ste prejeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce nihče, zaključujem razpravo in 
dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
razlastitvi in prisilnem prenosu pravice uporabe. Kdor je za, naj prosim gla- 
suje! (110 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 
delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona v našem zboru sprejet z večino glasov. 

Prehajam na 31. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ravnanju z odpadki. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet. Za svojega predstavnika je dolo- 
čil tovariša dr. Avguština Laha, podpredsednika Izvršnega sveta in predsed- 
nika Komiteja za varstvo okolja. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za stanovanjsko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja in Zakonodajno-pravna komisija. Poročili ste prejeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo zeli besedo? Besedo ima tovariš Tomaž "Vuga, 
poročevalec Odbora! 

Tomaž Vuga: Tovariš predsednik! Pri usklajevanju amandmajev k 
temu zakonu se je naš odbor odločil, da umakne svoj amandma k 4. členu pred 
loga zakona in se strinja z amandmajem Zakonodajno-pravne komisije k temu 
členu. Hkrati se strinja z amandmajem Zakonodajno-pravne komisije k 14. 
členu in amandmajem k 6. členu, ki ga je dala skupina delegatov iz 1. okoliša 
in ki smo ga danes prejeli na klop. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Kdo še želi razpravljati? Prosim, 
besedo ima dr. Avguštin Lah! 

Dr. Avguštin Lah: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Želim 
samo sporočiti, da kot predlagatelj soglašamo z vsemi amandmaji, ki so 
bili navedeni. Hkrati želimo, da bi Skupščina SR Slovenije ta zakon čimprej 
sprejela. 
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Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Ce 
nihče, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 4. in k 14. členu. 
Izvršni svet se z amandmajem strinja, prav tako Odbor. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (114 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja k 4. in 14. členu soglasno sprejeta. 
Dajem na glasovanje amandmaje Odbora za stanovanjsko-komunalna 

vprašanja k 8., 12., 17. in 26. členu. Izvršni svet se z njimi strinja, prav tako 
Zakonodajno-pravna komisija. Kdor je za, naj prosim glasuje! (115 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji soglasno sprejeti. 
Dajem na glasovanje amandma skupine delegatov s kulturno-prosvetnega 

področja, 1. okoliš, ki ste ga dobili danes na klop, nanaša pa se na 6. člen. Iz- 
vršni svet se z njim strinja, prav tako Odbor. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(113 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Dajem predlog zakona o ravnanju z odpadki v celoti na glasovanje. Kdor 

je za, naj prosim glasuje! (116 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajam na 32. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi in dopolnitvi zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim 
zemljiščem. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložila Skupščina občine 
Kamnik. 

Predstavnik občine Kamnik je tovariš Ivan Roje, načelnik davčne uprave. 
Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Boris Mikoš, član Izvršnega sveta in se- 
kretar za urbanizem. 

Predlog zakona so obravnavali Odbor za stanovanjsko-komunalna vpraša- 
nja in varstvo okolja, Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija. Po- 
ročila ste prejeli. Prejeli ste tudi stališče Izvršnega sveta k amandmaju Zako- 
nodajno-pravne komisije k 1. členu. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Viljem Petek, 
poročevalec Odbora za finance! 

Viljem Petek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor za finance Zbora združenega dela je danes, v zvezi z amandmajem Za- 
konodajno-pravne komisije, ponovno obravnaval predlog zakona in soglašal z 
amandmajem Zakonodajno-pravne komisije. Zaradi tega Odbor umika svoj 
amandma k 1. členu. 

Predsednik Štefan Nemec : Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? Če 
nihče, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 1. členu. 
Odbor za finance se strinja, Izvršni svet tudi. Kdor je za, naj prosim gla- 

suje! (111 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 
delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet z večino glasov. 
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Dajem predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o upravljanju 
in razpolaganju s stavbnim zemljiščem v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (111 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani zakon v našem zboru sprejet z večino glasov. 

Prehajam na 33. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o Triglavskem narodnem parku, s tezami za osnutek zakona. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 
Za svojega predstavnika je določil tovariša Borisa Mikoša. 

Predlog za izdajo zakona sta obravnavala Odbor za stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in Zakonodajno-pravna komisija. Poročili ste prejeli. Z do- 
pisom z dne 16. 3. 1978 ste prejeli tudi skico območij z varianto. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Boris Mikoš! 

Boris Mikoš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ver- 
jetno ni potrebna širša utemeljitev, da nam je ta zakon potreben. Vsi veste, 
da javnost že dalj časa zahteva, da se sedanje ozko zavarovano območje v Do- 
lini sedmerih triglavskih jezer razširi in da se zavaruje večji del Julijskih Alp 
ter da se opredelijo režimi za gospodarjenje v tem delu našega gorskega sveta. 

Ob tej priložnosti bi vas rad opozoril na nekaj dejstev. Dolina sedmerih 
triglavskih jezer je bila prvič predmet razprave o zavarovanju že avgusta leta 
1908. Na predlog Odseka za varstvo prirode pri Muzejskem društvu Slovenije 
je vlada v Beogradu 4. aprila 1924. leta dala prvič soglasje za zavarovanje 
1400 ha velikega območja v Dolini triglavskih jezer. Prvega julija istega leta 
je bila nato dolina zavarovana s posebno, 20 let trajajočo pogodbo, ki je ugas- 
nila med vojno, leta 1944. Vseh 20 let je kljub pogodbi tekel nenehen boj za 
stvarno varstvo zavarovanega območja. u 

Takoj po vojni je bilo več zaporednih poskusov obnoviti varstvo v območju 
Triglava, dokler ni Skupščina Slovenije 26. junija 1961. leta uzakonila varstvo 
Triglavskega narodnega parka. Vendar je že leta 1964 tedanja komisija za 
upravljanje Triglavskega narodnega parka dala nov predlog za razširitev ob- 
močja parka. Ta je bil pozneje večkrat dopolnjen z različnih strani. V sodelo- 
vanju številnih strokovnjakov je nastal sedanji predlog, ki predstavlja del stro- 
kovnega gradiva za prostorski plan SR Slovenije. 

V priloženih delovnih tezah, ki jih imate pred seboj za bodoči zakon, je 
predlagatelj želel podrobneje orisati svojo zamisel, predvsem glede načinov in 
pogojev gospodarjenja, ki ne bi ogrožali izjemnih naravovarstvenih kakovosti 
območja, ki ga predlagamo za zavarovanje. Pri tem smo dosledno izhajali iz 
dveh načel, in sicer, da je narodni park namenjen človeku in da ni naravnan 
proti njemu ter da je treba kljub varstvu omogočiti gospodarski razvoj celot- 
nemu območju. Zato predlagamo, da le 3 % celotnega zavarovanega območja 
zavarujemo zelo ostro in da samo na nadaljnjih 12 % uveljavimo izrazite ome- 
jitve. Za 48 000 ha, to je skoraj za 2/3 narodnega parka predlagamo,^ da režim 
določajo prizadete občine s posebnim družbenim dogovorom. Tako režima za to 
območje ne bi določal zakon. 

Ureditev, kakršno predlagamo in ki je bila v glavnem v dosedanjih pri- 
pravah že soočena z veliko večino zainteresiranih dejavnikov, omogoča, da se 
predlagani način gospodarjenja v pogojih varstva tudi v praksi dejansko uve- 
ljavi in da ne bo ostal mrtva črka na papirju. 
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Za to naj bi skrbela, po delovnih tezah, posebna interesna skupnost, ki bi 
jo za upravljanje narodnega parka ustanovili vsi zainteresirani. Širše interese 
naj bi v tej skupnosti posebej uveljavljala posebna delegacija, ki bi jo izvolila 
Skupščina SR Slovenije. 

Tovarišice in tovariši! Čas nam danes ne dopušča, da bi lahko v uvodni 
besedi širše in bolj podrobno orisali velik pomen odločitve, da se zavarovano 
območje Triglavskega narodnega parka razširi in da se postavi na nove os- 
nove. Povem naj samo še to, da je leta 1924 Jugoslavija bila peta dežela v 
Evropi, ki je zavarovala neko površino v smislu narodnega parka. 

V veliki selitvi narodov nam je zgodovina naklonila enega najlepših pre- 
delov Evrope. Nagla urbanizacija in vedno burnejši utrip gospodarskega živ- 
ljenja pa vse hitreje spreminjata zunanjo, izvirno podobo naše dežele. S pre- 
bujanjem narodne zavesti je Triglav začel postajati vedno bolj tudi simbol 
slovenstva in okrog njega je dolgo potekal narodnostni boj. Prav na današnji 
dan pred 37. leti so delovni ljudje Jugoslavije odločno odklonili kapitulantsko 
politiko svoje vlade in nekaj mesecev zatem so se dvignili v upor proti oku- 
patorju in proti vsemu staremu in preživelemu pri nas, v upor in narodno- 
osvobodilni boj, v katerem se je Triglav dvignil v simbol zveze delavcev, kme- 
tov in napredne inteligence. Danes simbolizira kot osrednji del republiškega 
grba neomajno samoupravno socialistično oblast delovnega človeka, njeno 
trajnost in neupogljivost. Vanj se upirajo pogledi tudi tistih naših rojakov, ki 
jim ni dano da uživajo temeljne človeške pravice do lastnega jezika in do 
lastnega razvoja. Vse to in dejstvo, da dosedanji načini in obseg varstva ne 
zadoščajo več, narekuje, da sprejmemo novo zakonsko ureditev za Triglavski 
narodni park in da na novih načelih prvič oblikujemo pravi narodni park, če 
boste enako kot Izvršni svet ocenili tudi vi, da je treba sprejeti za Triglavski 
narodni park nov zakon in da so v predlogu za izdajo zakona in v delovnih te- 
zah podana izhodišča primerna za pripravo osnutka zakona. Če bo vaše mnenje 
takšno, Izvršni svet prevzema obveznost, da bo najpozneje v juniju tega leta 
predložil Skupščini v razpravo osnutek zakona o Triglavskem narodnem parku. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo želi razpravljati? Pro- 
sim, besedo ima dr. Miha Potočnik, predsednik Planinske zveze Slovenije. 

Dr. Miha Potočnik: Tovarišice in tovariši delegati, tovariš pred- 
sednik ! Rad bi se zahvalil za. povabilo na to sejo in za priložnost, da v imenu 
slovenskih planincev povem stališče in mnenje k predlogu za izdajo zakona o 
razširjenem Triglavskem narodnem parku. 

Slovenski planinci odločno podpiramo ta predlog in smo nad njim navdu- 
šeni. Ze dolga leta smo si prizadevali, da bi razširili sedanji Triglavski narodni 
park, ki obsega Dolino sedmerih jezer s Komarčo in slapom Savice. Zelo nas 
veseli, da je prišel čas, ko je ta predlog tukaj, v tem visokem domu in ga 
močno podpiramo. ' 

Mnogi naši ljudje, pa tudi številni tujci mislijo, da je vsa Slovenija 
en sam naravni park Evrope. Pri tem pa smo skoraj vsi prepričani, da je nekaj 
predelov v naši domovini, ki so še posebej naravno dragoceni in hkrati velika 
posebnost v alpskem prostoru sploh. Zato je še posebej odgovorna naloga se- 
danjih rodov do bodočih rodov, da nekatere od teh dragocenosti resnično raz- 
vijamo kar najbolj smotrno, ta prostor pa čimbolj gospodarno in pravilno, kul- 
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turno obravnavamo in varujemo pred kakršnimikoli premalo premišljenimi 
in kratkoročnimi posegi. Tako območje je brez dvoma Triglav s svojo ožjo 
okolico in z dolinami v svojem vznožju, verjetno pa je tako območje tudi del 
Kamniških in Savinjskih Alp s Kamniško Bistrico, z Jezerskim, z Logarsko 
dolino ter mogoče še nekaj takih krajev. 

Prizadevanja za zavarovanje triglavske pokrajine izvirajo že iz leta 1908, 
dejansko pa se je že za časa barona Žige Zoisa pojavila potreba po znanstvenem 
proučevanju tega sveta. Zato je bila že leta 1785 postavljena prva botanična 
opazovalna koča Zoisovega brata Karla Zoisa v Dolini sedmerih Triglavskih 
jezer. 

Kot sem že omenil, mali triglavski park že imamo. Vendar, ko smo leta 
1961 dobili ta Triglavski narodni park, je bilo vedno prisotno določeno proti- 
slovje, neka nelogičnost, s katero se nikakor nismo mogli pomiriti. Namreč, da 
smo z najvišjo nacionalno odločitvijo v tej skupščini proglasili za uradni park 
le majhen del neproduktivnega sveta v Alpah, se reče sveta nad gozdno mejo, 
kateremu niti niso neposredno grozili kakšni večji posegi, da pa smo prepuščali 
raznim lokalnim, časovno zelo kratkotrajnim, nekaterim majhnim, tudi pod- 
jetniškim interesom in manj odgovornim in včasih manj premišljenim odlo- 
čitvam celotni preostali svet pod Triglavom in doline v njegovi soseščini. 

Odločitev, da se ta nacionalni park razširi do mej, ki so predlagane, je 
brez dvoma zelo pomembna odločitev. Zato menim, da danes, ko imamo novo 
ustavo, v kateri smo proglasili, da je varstvo okolja, za smotrno gospodar- 
jenje z naravnimi dobrinami, odgovorna vsaka organizacija, vsak posameznik, 
da je sedaj čas za to, da se tega zavemo in da ne štejemo Triglavskega narod- 
nega parka in te odločitve kot nekaj, kar bi bila usluga nekemu ožjemu krogu, 
neki skupini zanesenjakov, skupini ljubiteljev ali propagatorjev varstva okolja, 
temveč da je to odločitev, ki je izraz splošne nacionalne in družbene zavesti, ki 
je v zadnjem desetletju brez dvoma napredovala tako daleč, da danes vsak 
človek v Sloveniji ve, kaj je to varstvo okolja, kaj so naravne dobrine in kaj 
je smotrno gospodarjenje s prostorom. 

To je prva stvar, ki bi jo rad podčrtal. Celotni Triglavski narodni park, 
z vso svojo zasnovo, je splošni družbeni in nacionalni interes in mi planinci 
seveda to zelo cenimo in podpiramo. 

K razlogom, ki jih je Izvršni svet navedel k predlogu za izdajo tega zakona, 
bi rad omenil samo še eno. Ni to samo, kot sem rekel, stvar ljubiteljstva, tem- 
več je tudi stvar slovenskega gospodarstva. Velik interes dela tega gopodar- 
stva predstavlja turizem v vseh svojih oblikah. Pri tem ne mislim samo na 
naše hotelirstvo in hotelirje, temveč na turizem kot gospodarsko panogo, od 
proizvodnje prek prometa do trgovine v vsej svoji razsežnosti. Turizem s po- 
krajino, ki je tako kulturno negovana in varovana, kot je naša Slovenija in 
kot bo novi razširjeni Triglavski narodni park, je gotovo velika zanimivost 
in velika privlačnost za domače in za tuje turiste. 

Menim, da je tudi interes združenega dela in dobrega gospodarstva v tem, 
da imamo še kraje, kjer lahko naši delovni ljudje in mladina po truda polnem 
delu in študiju počivajo in nabirajo novih moči, se aktivno udejstvujejo v 
svobodni naravi in ta dragoceni prostor uporabljajo tudi za svoje osebno za- 
dovoljstvo in ugodje. 

Zelo se nam zdi prav, da varstvo te pokrajine pod Triglavom in okoli 
Triglava zaupamo sedaj tej skupščini in da se pri tem zavedamo, da ne za- 
piramo tega območja v smislu konzerviranja in ohranjanja takšnega, kot je 
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sedaj, temveč da ga je treba razvijati dalje, ne s tem, da ljudi odganjamo od 
te pokrajine, temveč da jih čimveč in čimbolj vežemo s to pokrajino, da jo 
bodo lahko kulturno uživali in se zanjo čutili tudi odgovorne. Menim tedaj, da 
je tudi z gospodarskega stališča ta razširjeni Triglavski narodni park velika, 
če ne neposredna, pa vsaj posredna gospodarska investicija, ki je upravičena 
in ki lahko prinese tudi velike koristi krajem okoli Triglava. 

Zato še enkrat izjavljam v imenu slovenskih planincev in vseh ljudi, ki te 
kraje obiskujejo in jih napolnjujejo, da te predloge podpiramo in pozivamo to 
skupščino, da predlog za izdajo zakona o razširjenju Triglavskega narodnega 
parka sprejme. Ta odločitev je brez dvoma daljnosežna, zelo perspektivna in 
prepričan sem, da nam bodo za to odločitev hvaležni že naši otroci, predvsem 
pa naši vnuki in pravnuki. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Besedo ima tovariš Andrej Bidovec, kulturno-prosvetno področje, 1. okoliš! 

Andrej Bidovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na seji skupine delegatov s kulturno-prosvetnega področja, 1. okoliš, smo 
razpravljali o gradivu za 61. sejo Zbora združenega dela, pri čemer smo se po- 
sebej zadržali pri predlogu za izdajo zakona o Triglavskem narodnem parku. 

Sprejetje takega zakona je skupina delegatov pozdravila, imeli pa smo ne- 
katere pripombe, ki jih bom navedel. 

Osnovno načelo za izdajo zakona sloni na obveznosti varstva narave kot 
take, medtem ko je v drugem poglavju predloga izpeljano načelo zavarovanja 
Julijskih Alp za človeka. Zaradi tega je potem logična izpeljava, da naj bo 
območje narodnega parka dostopno vsem občanom, z izjemo le ožjih območij. 
Dejansko bi moralo biti nasprotno, to je, da bi načela izhajala iz ekoloških in 
naravovarstvenih razlogov. 

Tudi ni smiselno izhajati iz načela, da sta kmetijstvo in gospodarstvo v 
gorskem svetu potrebna za ohranitev kulturne krajine in za vzdrževanje ravno- 
težja v prostoru, saj je v svetu znano in priznano načelo o narodnih parkih 
in zaščitenih naravnih območjih, da se taka območja urejajo po naravnih za- 
konitostih in so te zagotovilo pred mnogokrat nepravilnimi posegi človeka v 
naravo. 

Naslednja pripomba se nanaša predvsem na kontrolo in nadzorstvene na- 
loge v narodnem parku. Menimo, da bi bilo smotrno, da jih predlagatelj po- 
drobno opredeli, ker vemo, da je v tem pogledu problematika nacionalnih in 
narodnih parkov v svetu in pri nas specifična in zelo pereča. 

Posebno hitro se kažejo posledice zanemarjen j a zdravstvene kontrole div- 
jih živali, ki lahko privedejo do katastrofalnih izgub. V predlogu za izdajo pa 
ne vidimo organa, ki bi zadovoljivo izdvajal to kontrolo. Predlagatelj pred- 
laga za opravljanje administrativnih, strokovnih, tehničnih ter drugih nalog, 
to je 20. člen v prvi varianti, Zavod za gojitev divjadi Triglav — Bled, kar 
dejansko pomeni okoli 20 ljudi, v glavnem poklicnih lovcev z osnovnošolsko 
ali delno srednjo izobrazbo, in sicer za opravljanje strokovnih in tehničnih 
nalog na površini nad 76 000 ha. 

Mnenja smo, da bi bilo potrebno s tem zakonom zagotoviti zadostno stro- 
kovno pomoč organov in organizacij s področja biološko-ekoloških znanosti, 
ki jih imamo v slovenskem prostoru , in obenem tudi zaostriti osebno odgovor- 
nost oseb ali organov, katerim bo poverjeno neposredno upravljanje in oprav- 
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ljanje nalog v narodnem parku. Zgodilo se je že, da so bila ravno varovana 
območja vir bolezni divjadi, v katerih pa se zaradi subjektivnih dejavnikov niso 
mogli izvajati ustrezni, znanstveno utemeljeni ukrepi. 

Skupina delegatov meni, da bodo le tako sestavljeni zakon in spreminje- 
valni odloki ter predpisi dosegli svoj osnovni namen, to je varovanje krajine, 
ki je pod posebnim varstvom. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Prosim, besedo ima tovariš Mi- 
lan Razdevšek, gospodarsko področje, občina Kamnik! 

Milan Razdevšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša delegacija za Zbor združenega dela iz občine Kamnik je razpravljala 
o tem zakonu in pri tem dala naslednji dodatni predlog: 

V skladu z 251. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije predlagamo, 
da se predlog zakona o Triglavskem narodnem parku, katerega predlagatelj 
je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, razširi tako, da bo predlagani zakon 
zajel tudi Kamniško-savinjski narodni park. 

Predlog dajemo na podlagi študije, ki jo je izdelal Zavod SR Slovenije za 
spomeniško varstvo, Ljubljana in določil dogovore občin ljubljanske regije 
glede skupnega razvoja za obdobje od 1976 do 1980, sprejetega dne 14. 1. 1977. 
Prav tako je to vprašanje vsebovano tudi v srednjeročnem programu razvoja 
občine Kamnik za obdobje 1976—1980. 

Območje Kamniško-savinjskega narodnega parka po tem predlogu zajema 
geografski in življenjski prostor občin Kamnik, Kranj in Mozirje. Predlagani 
narodni park je gorski in visokogorski park. To je njegova glavna in poudar- 
jena značilnost. Druge njegove značilnosti so še gozdne površine, turizem, pla- 
ninstvo, raztresene gorske kmetije in manjša gorska naselja. Ravnin in polj 
nima. Tudi obdelovalne površine so nepomembne. Prav tako ni industrije in 
večjih naselij. Največja sta Solčava in Jezersko. V predlogu sta dva urejena 
cestna prehoda, Jezersko in Pavličevo sedlo, za maloobmejni promet in tri večja 
turistična gorska središča z žičnicami, Velika Planina, Jezersko in Krvavec. 

Vsa našteta dejstva niso v nasprotju z zavarovanjem, nasprotno, celo ute- 
meljujejo ga. Tako štejemo med dejavnike, ki govorijo v prid zavarovanja, 
prvobitno zanimivost flore in favne, naravno znamenitost neživečega sveta, 
krajinske lepote in posebnosti, kulturne spomenike, rekreacijske in turistične 
predele. 

Na podlagi dane obrazložitve predlagamo, naj predlog zakona o Triglav- 
skem narodnem parku zajema tudi Kamniško-savinjski narodni park, njegov 
naslov pa naj se glasi: »Zakon o Triglavskem in Kamniško-savinjskem narod- 
nem parku«. 

S tem predlogom želimo, da se z enim zakonom reši zaščita dobrin sploš- 
nega pomena na širšem alpskem območju. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Prosim, besedo ima tovariš 
Boris Mikoš! 

Boris Mikoš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ne 
želim ugovarjati niti enemu samemu delu razprave, razen zadnjemu predlogu. 
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Prosim, da Skupščina ne sprejme sklepa, da se ta zakon razširi na dve 
območji, ker menimo, da bi bilo prav, da najprej proučimo vprašanje, kako 
zavarovati Kamniške Alpe s posebnim zakonom. 

Dovolite mi, da rečem v tej skupščini nekaj, o čemer še nismo govorili na 
tak način. Dolgo je že tega, kar je pripravljeno in strokovno obdelano gradivo 
za narodni park oziroma krajinski park Savinjskih Alp, in najbrž ni naključje, 
da vse doslej to gradivo ni bilo v širši razpravi, ne v strokovnih ne v politič- 
nih krogih. 

Rad bi vas opozoril, da je bistvena razlika glede tega, kakšne so naše 
možnosti za sprejetje zakona o Triglavskem narodnem parku in narodnem 
parku Savinjskih oziroma Kamniških Alp. V vseh dosedanjih stikih, ki smo 
jih imeli na strokovni ravni s sosednjo Koroško, se je ta predvsem zanimala 
za dvoje: ali bo meja našega parka na meji in kakšni bodo režimi. Rad bi re- 
kel, povsem odkrito, naslednje. Najbrž sosednja stran, ki ne spoštuje temeljnih 
določb svoje državne pogodbe, samo čaka, da dobi v roke orožje za to, da se 
dvigne še proti tistim preostalim kmetom, kar jih imamo v Južni Koroški in ob 
naši meji. Zato je naš položaj glede definiranja režimov vzdolž meje zelo težak. 

Prav na naši strani pa je meja taka, da bi zravzaprav večina ukrepov 
lahko bila zelo ostra. Stran, ki ne spoštuje temeljnih določb listine Združenih 
narodov, pa seveda lahko takšno naše strokovno gradivo uporabi za to, da 
na svoji strani predpiše enake ali še ostrejše režime. Zato prosim Skupščino, 
da se strinja z nami, da gremo v tem trenutku v zavarovanje Triglava in nje- 
govega širšega območja, da pa v miru in zelo previdno razmislimo, kako zava- 
rovati Kamniške Alpe, da dosežemo temeljne namene varstva, da pa hkrati ne 
odpremo poti za dodatne rešitve, kakršne nihče med nami ni želel in ne želi. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Če nihče, zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o Triglavskem narodnem parku, s tezami za 
osnutek zakona, se sprejme. 

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

Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? Prosim, besedo ima 
tovarišica Ivica Kavčič, delegatka v Zveznem zboru! 

Ivica Kavčič: Tovarišice in tovariši delegati, tovariš predsednik! 
Glede na razpravo v zvezi s Savinjskimi Alpami in glede na mnenje Izvrš- 
nega sveta predlagam, da sprejmemo stališče Izvršnega sveta. Poleg mnenja 
Izvršnega sveta glede Savinjskih Alp bi bilo potrebno upoštevati tudi mnenje, 
ki ga je dal predsednik Planinske zveze, namreč, da je celotna Slovenija en sam 
park, ki bi ga bilo potrebno v določenem smislu zavarovati na enak način, kot 
je sedaj predlagano za ožji del, s čimer se prav gotovo vsi strinjamo. Zato, 
kolikor bi prišlo do razširitve tega predloga, predlagam, da naj bi študija za- 
jela vsa območja. Imamo namreč predele v posameznih občinah, ki so prav 
gotovo izjemne vrednosti in ki jih je potrebno ustrezno obdelati. Predlagam, 
da sprejmemo stališče Izvršnega sveta, vse ostalo pa naj se prepusti nadaljnjim 
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študijam in strokovnim obdelavam, pri čemer naj se upoštevajo tudi politični 
momenti, ki so bili omenjeni. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Menim, da je pripomba, ki 
smo jo sedaj slišali, smiselno zajeta v predloženem sklepu. Zato dajem sklep, 
ki sem ga prebral, na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (121 delega- 
tov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
Odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.15 in se je nadaljevala ob 14.05.) 

Predsednik Štefan Nemec: Prehajam na 34. točko dnevnega 
reda, to je na predlog zakona o spremembah zakona o davkih občanov. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Za svo- 
jega predstavnika je določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in 
republiško sekretarko za finance. 

Predlog zakona o spremembah zakona sta obravnavala Odbor za finance 
in Zakonodajno-pravna komisija. Poročili ste prejeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Ce nihče, dajem na glasovanje 
predlog zakona o spremembah zakona o davkih občanov. Kdor je za, naj pro- 
sim glasuje! (101 delegat glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o spremembah za- 
kona o davkih občanov. 

Prehajam na 35. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
dopolnitvi zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov 
za leto 1978. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet. Za svojega predstavnika je določil tovarišico Milico Ozbič. 

Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija sta razpravljala o tem 
zakonu in dala poročili. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če nihče, dajem na glasovanje pred- 
log zakona o dopolnitvi zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in 
osnov davkov za leto 1978. Kdor je za, naj prosim glasuje! (106 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o dopolnitvi za- 
kona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1978. 

Prehajam na 36. 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 je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Za svo- 
jega predstavnika je tudi k tej točki dnevnega reda določil tovarišico Milico 
Ozbič. 
ii 
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Izvršni svet predlaga, da obravnavamo zakon v smislu 295. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije po hitrem postopku. Pričenjam razpravo o po- 
stopku. Zeli kdo besedo? Če nihče, dajem na glasovanje predlog, da zakon 
obravnavamo po hitrem postopku. Kdor je za, naj prosim glasuje! (100 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet predlog, da obravnavamo zakon 
po hitrem postopku. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija. Poročili ste prejeli. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če nihče, 
prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog zakona o spremembi zakona o 
osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje 
samouparvnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 
1975 do leta 1978, naj prosim glasuje! (106 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(1 delegat.) Se je'kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet v našem zboru- z večino glasov. 

Prehajam na 37. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združene- 
ga dela. 

Predlog zakona je predložil Skupščini Izvršni svet. Za svojega predstav- 
nika je določil tovarišico Milico Ozbič. 

Tudi za ta zakon predlaga Izvršni svet, da obravnavamo po hitrem po- 
stopku, v smislu 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. Zeli kdo raz- 
pravljati o postopku? Če nihče, dajem na glasovanje predlog o postopku. Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (103 delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (3 delegati.) 
Se je kdo vzdržal? (6 delegatov.) 

Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet predlog, da zakon obravnavamo 
po hitrem postopku. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija. Poročili ste prejeli. Kdo želi razpravljati? Če nihče, dajem na glaso- 
vanje predlog zakona o spremembah zakona o davku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela. Kdor je za, naj prosim glasuje! (107 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (7 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet v našem zboru z večino glasov. 

Prehajam na 38. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni do- 
govor o uporabi sredstev hranilnih vlog in drugih sredstev občanov pri Poštni 
hranilnici v srednjeročnem obdobju od leta 1977 do leta 1980. 

Predlog odloka je predložil Skupščini Izvršni svet. Za svojega predstavnika 
je določil tovarišico Milico Ozbič. 

Predlog odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija. Poročili ste prejeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če nihče, dajem na glasovanje pred- 
log odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene 
družbeni dogovor o uporabi sredstev hranilnih vlog in drugih sredstev občanov 
pri Poštni hranilnici v srednjeročnem obdobju od leta 1977 do leta 1980. Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (115 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 
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Prehajam na 39. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona, o oblikovanju sredstev solidarnosti za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Za svo- 
jega predstavnika je določil tovarišico Milico Ozbič. 

Izvršni svet predlaga, da zakon obravnavamo po hitrem postopku, to je 
v smislu 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Če ni razpravljalcev, prehajam na glasovanje o po- 
stopku. Kdor je za, naj prosim glasuje! (99 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (15 delegatov.) 

Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet predlog, da obravnavamo zakon 
po hitrem postopku. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah sta obravnavala Odbor za 
finance in Zakonodajno-pravna komisija. Poročili imamo. 

Zeli kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Viljem Petek, poročevalec Od- 
bora za finance. 

Viljem Petek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor za finance Zbora združenega dela je danes ponovno obravnaval predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oblikovanju sredstev solidar- 
nosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč in predlaga naslednji amandma: 

Za 1. členom predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
oblikovanju sredstev solidarnosti za ugotavljanje posledic naravnih nesreč se 
doda nov 2. člen, ki se glasi: »V 11. členu se 1 % nadomesti z 0,2 %«. Dosedanji 
2. do 5. člen postanejo novi 3. do 6. člen. 

V veljavnem zakonu je namreč določeno, da plačujejo kmetje prispevek 
solidarnosti po stopnji 1 % od katastrskega dohodka. Glede na uveljavitev no- 
vega izračuna katastrskega dohodka, ki je za 4,7-krat večji od dosedanjega, je 
treba spremeniti tudi višino obveznosti za plačevanje prispevka na podlagi 
katastrskega dohodka, in sicer tako, da se 1 % zniža na 0,2 %, kot je pred- 
lagano s tem amandmajem. , 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog zakona, skupaj s predloženim 
amandmajem. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? če 
nihče, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej o amandmaju Odbora za finance. Izvršni svet se strinja z amand- 
majem, prav tako Zakonodajno-pravna komisija. Kdor je za, naj prosim gla- 
suje! (117 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 
delegat.) 

Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet amandma k 2. členu. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč 
v celoti. Kdor je za, naj prosim glasuje! (116 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona v našem zboru sprejet z večino glasov. 

Prehajam na 40. točko dnevnega reda, to je na predlog razdelitve 
presežka dohodka po zaključnem računu za leto 1977, ki pripada organizacijam 
iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije. 
11» 
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Predlog za razdelitev je Skupščini predložil Loterijski zavod Slovenije. 
Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki je tovarišica Milica Ozbič. 

Predlog za razdelitev presežka dohodka sta obravnavala Odbor za finance 
in Zakonodajno-pravna ko-misija. Poročili ste prejeli. Prejeli ste tudi predlog 
odloka o razdelitvi presežka Loterijskega zavoda Slovenije po zaključnem ra- 
čunu za leto 1977, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem 
Zavodu Slovenije, mnenje Republiške konference Socialistične zveze delovnih 
ljudi Slovenije in pritrdilno mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Želi kdo razpravljati? Ce nihče, dajem na glasovanje predlog odloka o 
razdelitvi presežka dohodka Loterijskega zavoda Slovenije k zaključnemu ra- 
čunu za leto 1977. Kdor je za, naj prosim glasuje! (119 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajam na 41. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o potrditvi lestvic katastrskega dohodka. 

Predlog odloka je predložil v obravnavo Odbor za finance. Za svojega 
predstavnika je določil tovariša Viljema Petka, člana Odbora, Izvršni svet je 
določil za svojega predstavnika tovarišico Milico Ozbič. 

Z dopisom z dne 20. 3. 1978 ste prejeli dodatno obrazložitev Odbora za fi- 
nance k predlogu odloka o potrditvi lestvic katastrskega dohodka. 

Predlog odloka je obravnavala Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala 
poročilo, prejeli pa ste tudi amandma Odbora za finance k 1. členu. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Viljem 
Petek. 

Viljem Petek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V zvezi z amandmajem, ki ga je predložil Odbor, bi opozoril na napako na 4. 
strani, katastrski okraj 21, Maribor, 6. stolpec, travniki. Pravilen podatek za 
travnike je 1600 namesto 1500. 

Prosim, da to upoštevate pri amandmaju k 1. členu. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? Ce 
nihče, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej o amandmaju Odbora za finance k 1. členu, vključno s popravkom, 
ki ga je predlagal tovariš Viljem Petek. Se Izvršni svet strinja? (Da.) Zakono- 
dajnopravna komisija? (Da.) Kdor je za, naj prosim glasuje! (121 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je amandma Odbora za finance k 1. členu sprejet. 
Dajem predlog odloka o potrditvi lestvic katastrskega dohodka v celoti na 

glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (119 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajam na 42. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o položaju in pooblastilih Rdečega križa Slovenije. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Za svo- 
jega predstavnika je določil tovariša dr. Antona Fazarinca, člana Izvršnega 
sveta in predsednika Republiškega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo. 
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Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Za- 
konodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Poročili ste prejeli. Danes ste 
prejeli na klop tudi amandma Izvršnega sveta k 14. členu. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš dr. Anton Fazarinc! 

Dr. Anton Fazarinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Ne bi rad, glede na obsežen dnevni red današnje seje, obremenjeval 
to točko dnevnega reda še z dodatnimi pojasnili in razpravo, vendar sem to 
dolžan storiti, ker sta bila k predlogu zakona o Rdečem križu predložena dva 
amandmaja. Prvi amandma je predložil danes zjutraj Izvršni svet, drugi 
amandma pa je predložila danes skupina delegatov iz delegacije 1. okoliša s 
področja zdravstva in socialnega varstva. 

V zvezi s tema amandmajema in z besedilom predloga zakona o Rdečem 
križu bi rad povedal naslednje: 

Predlog zakona o Rdečem križu, ki ga je Izvršni svet sprejel na svoji seji 
9. 3. 1978, je rezultat popolne uskladitve vseh dejavnikov, ki so bili na tem 
področju zainteresirani, v prvi vrsti Socialistične zveze in Rdečega križa ter 
Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. K temu bese- 
dilu je v zadnjih dneh Izvršni odbor Kulturne skupnosti Slovenije dal 
pripombo v tem smislu, da bi bilo treba v 14. členu tega besedila izločiti kine- 
matografske predstave oziroma vstopnice za kinematografske predstave kot 
vir predstev za Rdeči križ. Na tej osnovi se je vodila precej ostra razprava, re- 
zultat pa je bil, da je Izvršni svet prejšnji teden, v petek, sprejel predlog 
amandmaja k temu zakonu, in sicer predvsem zaradi tega, da ne bi še naprej 
zavlačeval postopka za sprejemanje zakona, poudarjam, da predvsem zaradi 
tega, manj pa iz prepričanja, da je amandma vsebinsko utemeljen. 

Glede na to, da je danes razpoloženje delegatov, ki se odraža skozi amand- 
ma k predlogu zakona o položaju in pooblastilih Rdečega križa Slovenije, ki 
ga je predložila delegacija 1. okoliša za zdravstveno in socialno varstvo, in ki 
se odraža na drugi strani tudi skozi odločitev delegatov v Zboru občin, da 
sprejmejo besedilo zakona o položaju in pooblastilih Rdečega križa, tudi glede 
14. člena tega zakona tako, kot to predlaga amandma delegacije 1. okoliša, Iz- 
vršni svet svoj amandma umika in pri njem ne vztraja. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Milan 
Anželj, socialno-zdravstveno področje, 1. okoliš! 

Milan Anželj: Glede na to, da me je tovariš Fazarinc prehitel v 
zvezi z amandmajem, verjetno ni potrebno, da ga preberem. Amandma s pod- 
pisi 10 delegatov dajem na zapisnik. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? Ce 
nihče, prehajam na glasovanje. 

Najprej o amandmaju, ki ga je dala delegacija socialno-zdravstvenega 
področja, 1. okoliš, Ljubljana-Center. Amandma ste dobili na klop. Izvršni svet 
se z njim strinja. Zakonodajno-pravna komisija! Prosim, besedo ima pred- 
stavnik Zakonodajno-pravne komisije! 
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Vasilij Polič: Amandma, ki ga je predložila delegacija 1. okoliša, bi 
bilo treba redakcijsko popraviti tako, da bi se razumelo, da v korist Rdečega 
križa Slovenije plačujejo občani prispevek od vsake prodane vstopnice. 

Predsednik Štefan Nemec: Zakonodajno-pravna komisija se z 
amandmajem strinja, predlaga pa redakcijski popravek. 

Dajem amandma omenjene skupine na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! {112 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo 
vzdržal? (8 delegatov.) 

Ugotavljam, da je z večino glasov predlagani amandma sprejet. 
Dajem predlog zakona o položaju in pooblastilih Rdečega križa Slovenije 

v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je zakon z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 43. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. Za svo- 
jega predstavnika je določil tovariša Pavla Gantarja, člana Izvršnega sveta in 
republiškega sekretarja za delo. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in 
Zakonodajno-pravna komisija. Poročili ste prejeli. Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Pavle Gantar! 

Pavle Gantar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet Skupščine Slovenije je pri izdelavi predloga zakona upošteval pri- 
pombe in predloge, ki sta jih k osnutku dala Zbor združenega dela in Zbor 
občin. 

Izvršni svet meni, da bodo spremembe in dopolnitve, ki jih vsebuje pred- 
log zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, zlasti pa z 
zakonom predvidena nova samoupravna organiziranost na področju zaposlo- 
vanja in določene ingerence Skupnosti za zaposlovanje pri izvajanju planov 
s področja zaposlovanja prispevala k učinkovitejšemu razreševanju problemov 
zaposlovanja na samoupravni osnovi. 

Zaradi tega predlagam Zboru združenega dela, da predloženi zakon sprej- 
me. Prav tako se Izvršni svet strinja z amandmaji, ki jih je predložil Odbor 
za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Ce 
nihče, prehajam na glasovanje. 

Najprej o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 6. členu, ki je iden- 
tičen z amandmajem Odbora za družbenoekonomske odnose. Izvršni svet se 
strinja s tem amandmajem. Kdor je za, naj prosim glasuje! (123 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 6. členu soglasno sprejet. 
Dajem na glasovanje amandma Odbora za družbenoekonomske odnose k 

11. in k 36. členu. Zakonodajno-pravna komisija se strinja. Izvršni svet se 
strinja. Kdor je za, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 11. in k 36. členu sprejet. 
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Dajem predlog zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brez- 
poselnosti v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! 124 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predloženi zakon soglasno sprejet. 

Prehajam na 44. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o nagradah in priznanjih Staneta Žagarja. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Za svo- 
jega predstavnika je določil tovarišico Elo Ulrih-Ateno, članico Izvršnega sveta 
in predsednico Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, Od- 
bor za usmerjeno izobraževanje in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali 
poročila. Prejeli ste tudi amandmaja Izvršnega sveta k 2. in 3. členu. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce nihče, prehajam na 
glasovanje. 

Najprej o amandmajih Izvršnega sveta k 2. in 3. členu. Odbora in Zakono- 
dajno-pravna komisija se z amandmaji strinjajo. Kdor je za, naj prosim gla- 
suje! (123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja k 2. in 3. členu sprejeta. 
Dajem predlog zakona o nagradah in priznanjih Staneta Žagarja v celoti 

na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (123 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajam na 45. točko dnevnega reda, to je na soglasje k samo- 
upravnim sporazumom in statutom nekaterih visokošolskih organizacij. 

Predlog odloka o soglasju k samoupravnim sporazumom in statutom viso- 
košolskih organizacij in predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma 
o združitvi v Univerzo v Mariboru in o soglasju k statutu Univerze v Mari- 
boru je predložila v obravnavo Komisija za določitev samoupravnih sporazu- 
mov in statutov visokošolskih organizacij Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Komisija določila tovarišico Elico Jalen, članico 
Komisije, predstavnik Izvršnega sveta pa je tovarišica Ela Ulrih-Atena. 

Predlog obeh odlokov je obravnavala Zakonodajno-pravna komisija, ki je 
dala poročilo. Prejeli ste tudi stališče Izvršnega sveta. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce nihče, prehajam na glasovanje. 
Najprej glede predloga odloka o soglasju k samoupravnim sporazumom in 

statutom visokošolskih organizacij. Kdor je za, naj prosim glasuje! (122 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel. 
Dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma 

o združitvi v Univerzo v Mariboru in o soglasju k statutu Univerze v Mari- 
boru. Kdor je za, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel. 

Prehajam na 46. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o organu samoupravne delavske kontrole. 
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Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Za svo- 
jega predstavnika je določil Borisa Šinkovca, svetovalca sekretarja Sekretariata 
Izvršnega sveta za zakonodajo. 

Osnutek sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Zakono- 
dajno-pravna komisija. Poročili ste prejeli. Prejeli ste tudi stališča Družbeno- 
političnega zbora. Iz pisma sledi, da se Družbenopolitični zbor strinja z osnut- 
kom zakona. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Družbenopolitični zbor je predložil dopolnitev k 4. točki svojega pisma, in 

sicer: »Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pri pripravi predloga zakona 
o organih samoupravne delavske kontrole upošteva mnenja, predloge in sta- 
lišča, izražena na seji Družbenopolitičnega zbora«. 

Želi kdo besedo? (Ne.) Če nihče, predlagam naslednji sklep. 
1. Osnutek zakona o organih samoupravne dejavske kontrole se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 

pravi predloga naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles, sta- 
liščih Družbenopolitičnega zbora in v obeh gradivih. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? (Ni pripomb.) Preha- 
jam na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 47. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o ukrepih v živinoreji. 

Osnutek zakona je Skupščini S RSlovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet. Za svojega predstavnika je določil tovariša Milovana Zidarja, člana Iz- 
vršnega sveta in republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za agrarno politiko, Odbor za druž- 
benoekonomski razvoj in Zakonodajno-pravna komisija. Poročila ste prejeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Milovan Zidar! 

Milovan Zidar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Odrekel bi se vsebinski razlagi predloženih petih zakonov, dovolite mi pa, da 
opomnim, da je to v skladu z usmeritvijo, da naj bi se na zakonodajnem pod- 
ročju obravnavala posamezna vprašanja čimbolj kompleksno. Iz teh razlogov 
prihaja Izvršni svet pred Skupščino hkrati s petimi zakoni, ki naj bi uredili 
nekatera najpomembnejša vprašanja na področju agrarne politike. Pri tem 
pa gre za naslednje zakone: 

— za spremembe in dopolnitve zakona o kmetijskih zemljiščih, ki urejajo 
rabo in varstvo kmetijskih zemljišč; 

— novi zakon o združevanju kmetov, ki naj bi urejal oblike in vsebino 
samoupravne organiziranosti kmetov ter njihove medsebojne odnose pri pri- 
dobivanju in delitvi dohodka ter obveznosti združenih kmetov pri zadovolje- 
vanju splošnih in skupnih družbenih potreb; 

— zakon o intervencijah in kompenzacijah v kmetijstvu in pri porabi 
hrane, ki naj bi urejal izvajanje planskih obveznosti republike v primerih, ko 
gre za izvajanje sprejete politike cen in življenjskega standarda ter ukrepe, 
ki naj bi pospeševali rast produktivnosti dela in prestrukturiranje v kmetijstvu 
ter pospešili oblikovanje novih družbenoekonomskih odnosov v skladu s spre- 
jetimi družbenopolitičnimi planskimi usmeritvami; 
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— zakon o pogojih in postopkih za pridobitev pravice do preživninskega 
varstva kmetov, ki naj bi razreševal socialna vprašanja tistih ostarelih in dela 
nezmožnih kmetov, ki oddajo zemljo v zameno za ustrezno preživnino in 

— osnutek zakona o živinoreji, ki je bil v tej skupščini že obravnavan in 
ki naj bi urejal način in nosilce izvajanja najnujnejših ukrepov pri izvajanju 
programa razvoja živinoreje kot najpomembnejše panoge v kmetijstvu v naši 
republiki. 

V prvih štirih navedenih zakonih gre za predloge za izdajo zakona, pri 
zadnjem pa za osnutek zakona. 

Izhodišča za izdelavo celotnega svežnja zakonov so nastala predvsem na 
podlagi izkušenj in prakse v kmetijskih in živilskih organizacijah združenega 
dela ter v občinah pri izvajanju zakonov s tega področja, ki pa so bili sprejeti 
še pred novo ustavo ali po njej. Praksa je namreč pokazala, da v pogojih nag- 
lega spreminjanja agrarne strukture, pospešenega združevanja, večjih na- 
porov za povečevanje obsega in produktivnosti kmetijske proizvodnje dose- 
danja zakonodaja ne ustreza več zahtevam in seveda tudi ne spremembam, ki 
so nastale v celotnem družbenoekonomskem sistemu po sprejetju nove ustave 
in sistemskih zakonov na tem področju. Hkrati predstavlja vrsta zahtev iz javne 
razprave v Socialistični zvezi v preteklem letu, ko je bilo obravnavano uresni- 
čevanje srednjeročnega plana razvoja na področju proizvodnje, predelave in 
prometa hrane, že načela, ki jih je treba upoštevati pri normativnem obliko- 
vanju sprejete politike na področju zadružne, zemljiške, s.ocialne in ekonomsko 
interventne zakonodaje. V tem smislu predstavlja predloženi sveženj zakonov 
za daljše obdobje osnovo urejanja tistih odnosov v proizvodnji, ki se obli- 
kujejo med zaposlenimi v kmetijstvu pri uresničevanju s planom in javno raz- 
pravo začrtane politike. Prav gotovo mora predstavljati zakonodaja ne le pod- 
lago za urejanje odnosov, temveč v določenem smislu tudi dolgoročno usmeri- 
tev in podlago nadaljnjega razvoja na tem področju. 

Očitno je, da gre v vseh, razen pri živinorejskem zakonu, ki je že bil v 
razpravi, za tako pomembna in dolgoročna vprašanja ekonomskega, družbenega 
in socialnega razvoja v kmetijstvu, da je potrebno zagotoviti dovolj časa za 
javno razpravo, ki naj bi jo organiziral Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v 
sodelovanju s Socialistično zvezo, Sindikati, Gospodarsko zbornico in Zadružno 
zvezo. Ta razprava naj bi segla, po uvodni razpravi v okviru Sveta za druž- 
benoekonomske odnose v kmetijstvu in na vasi pri Republiški konferenci So- 
cialistične zveze, v kmetijske temeljne organizacije združenega dela, zemljiške 
skupnosti, občine in nekatere krajevne skupnosti, zaključila pa naj bi se z 
razpravo v okviru ustreznih teles Republiške konference Socialistične zveze 
konec junija tega leta tako, da bi bilo mogoče zakone sprejeti do konca 
leta 1978. 

Glede na predvideno javno razpravo, ki naj bi omogočila vključitev čim 
širšega kroga zainteresiranih v neposredno oblikovanje zakonov, predlagamo, 
da se predlogi za izdajo zakonov in osnutek zakona o živinoreji spiejmejo. 

Se enkrat bi opozoril, da sem se vzdržal od obrazložitve posameznega za- 
kona, predlagam pa, da se obrazložitev, ki jo izročam, sprejme na zapisnik. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo želi razpravljati? Be- 
sedo ima tovariš Ciril Umek, delegat gospodarskega področja, Celje! 
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Ciril Umek: Tovarišice in tovariši delegati! V zvezi z osnutkom za- 
kona o živinoreji daje naša delegacija naslednje pripombe: 

K 8. členu: Ni povsem razumljivo, ali gre za osemenjevanje kot naravni 
pripust ali za osemenjevanje, ki bi ga opravljali laiki. 

K 17. členu: Kastracija merjaščkov do 6 mesecev bo uspešna na terenu, 
kjer so veterinarske organizacije. Težje bo to v primerih, ko se merjaščki ku- 
pujejo na sejmih in razvažajo. V teh primerih bi prišle v poštev tudi sankcije, 
ki bi zagotovile učinkovitost tega člena. 

K 36. členu: Peta točka govori o tem, da se z denarno kaznijo kaznujejo 
organizacije združenega dela ali pravne osebe, če dajejo živali v zakol kljub 
prepovedi klanja določenih kategorij posameznih vrst in pasem živali. Pri tem 
bi vas hotel obvestiti o naslednjem. V območju občine Celje je po približni 
oceni ugotovljeno, da manjka po telitvi za nadaljnjo vzrejo okoli 900 telet, ki 
so bila najbrž zaklana in dana v skrinje. Postavlja se vprašanje, kdo je temu 
kriv. Menim, da so k temu prispevale neurejene odkupne cene za teleta za 
nadaljnje pitanje, kot tudi pomanjkljiv nadzor nad temi teleti. Nedvomno je 
to eden od vzrokov za pomanjkanje govedine na domačem tržišču in za izvoz. 
Ce bi samo v tem primeru poostrili nadzorstvo nad klanjem telet in bi od teh 
900 telet bilo vključenih v nadaljnje pitanje le 300 telet, bi v 16 mesecih, ko 
likor je potrebno za pitanje, priredili najmanj 750 tisoč kilogramov mesa, in 
sicer samo v celjskem območju. Na podlagi tega lahko sklepamo, kolikšna je 
izguba v okviru republike, zaradi tega tako neurejenega vprašanja. 

V nadaljevanju bi se dotaknil obrazložitve, ki jo je dal predlagatelj na 11. 
strani v zvezi z vprašanjem, kdo je dolžan izdati potrdilo o usposobljenosti ozi- 
loma o poblastitvi občana, ki bo v hribovitih in odročnih predelih opravljal 
osemenjevanje živali. Rešitev je dana v 8. členu osnutka zakona: Na podlagi 
zakona naj bi se izdal še ustrezen predpis, ki bo natančneje odredil pogoje, ki 
jih mora izpolnjevati občan. 

Pri tem predlagatelj navaja, da je v celoti upošteval predloge Slovenskega 
društva za reprodukcijo domačih živali »Marjan Pavšič«, razen predloga, da 
naj se v osnutku ne da možnosti, da v hribovitih in odročnih predelih izjemno 
lahko osemenjevanje opravlja tudi občan, ki ni v delovnem razmerju v orga- 
nizacijah, ki se ukvarjajo s pridobivanjem in pripravo živalskega semena, ker 
da za osemenjevanje po laikih ni potrebe. Vidimo, da tega predlagatelj ni 
vključil v predlog. Predlagatelj meni, da bi bilo treba najbolj odročnim krajem 
in kmetijam v hribovitih krajih izjemoma, ob izpolnjevanju predpisanih po- 
gojev, zagotoviti osemenjevanje živali na nakazan način, če bo nadaljnja raz- 
prava in strokovna razjasnitev ob upoštevanju tujih izkušenj pokazala to za 
primerno. 

V zvezi s tem imamo delegati, na podlagi razprave s terensko veterinarsko 
službo, naslednje pripombe: 

Veterinarska služba je proti osemenjevanju ženske govedi po laikih, ker 
meni, da je to posebno odgovorno delo, ki ga mora opravljati samo odgovorna 
strokovna oseba — osemenjevalec, veterinar oziroma veterinarski tehnik, in 
sicer prek delovne organizacije, katere član je. V organizaciji veterinarskih 
kadrov ni laika osemenjevalca, saj osemenjevalec mora dobro poznati zdrav- 
stveno stanje živali ter vse anatomske in patološke spremembe, ki so s tem 
povezane. Danes, ko je družba zainteresirana, da zahtevne naloge opravljajo 
predvsem dobri strokovni kadri, pa predlagatelj tega ni dovolj upošteval. 
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Postavlja se tudi vprašanje, katera delovna organizacija naj prevzame od- 
govornost, da vključi v svojo dejavnost laika osemenjevalca. Naj vas pri tem 
opozorim, da tudi nabava potrebnih kompletov ni najbolj cenena zadeva, saj 
en tak komplet stane okoli 1 milijon starih dinarjev, pri čemer ne upoštevam 
pregleda in nadzora tega kompleta. 

Predlagatelj v svojem predlogu ni utemeljil razloga, zakaj se je odločil za 
takšen način osemenjevanja krav in telic, in tudi ni nakazal, kateri hriboviti 
in težko dostopni predeli v Sloveniji bi prišli v poštev in s kolikšnim številom 
krav telic. V Sloveniji, kot tudi v sosednji republiki, gojimo mlečni in mesnati 
tip govedi, kar je bilo zagotovljeno tudi z osemenjevanjem oziroma z oploje- 
vanjem po bikih v hribovitih predelih, in sicer ob pomoči strokovnih organi- 
zacij. Ker v težko dostopnih predelih Slovenije ne bodo gojili mlečnega tipa 
govedi, ker je tudi oddaja mleka v teh okoliščinah nemogoča oziroma sila 
otežena, pride v poštev, kot do sedaj, samo oplojevanje z biki, ki so pod stal- 
nim nadzorstvom. 

Naj vas ob tem seznanim tudi s situacijo glede oddaje mleka. Ker je od- 
daja mleka spodbujana z regresi, je ponudba mleka tolikšna, da imamo opra- 
viti s presežki, zaradi česar v skladiščih nenehno rastejo zaloge mleka v prahu. 
Toliko v zvezi s problematiko osemenjevanja po laikih. 

V zvezi z ukrepi v živinoreji pa imamo delegati tole pripombo: Krmna 
baza naj se izboljša tako, da pridejo v prvi vrsti v poštev domača krmila, sku- 
paj s koncentrati, pri čemer naj bo omogočen tudi najbolj nujen uvoz. S tem 
bi se občutno pocenila proizvodnja. Naslednji predlog je, da naj se uvede ozi- 
roma izboljša pašni sistem tam, kjer je že sedaj vpeljan oziroma je v slabem 
stanju, in sicer tako, da so krave s teleti na enem področju pašnega sistema. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Branko 
Baje, gospodarsko področje, 19. okoliš — Krško! 

Branko Baje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legacija 19. okoliša, to je občin Brežice, Krško in Sevnica, s sedežem v Krškem, 
ima naslednje pripombe k osnutku zakona o ukrepih v živinoreji. 

K 7. členu: Na koncu prvega odstavka naj se za besedo »pripustom« doda 
besedilo »pod odbrane plemenjake«. Za ta člen bi morala biti predpisana tudi 
sankcija, saj gre za izredno pomembno odločitev rejca. 

Pojasnilo: V prvem odstavku tega člena je sicer nakazana načelna oblika 
oplojevanja, ni pa rešeno, da je dovoljeno oplojevanje s pripustom le pod od- 
brane plemenjake. V tem primeru gre za večjo pomanjkljivost. V prejšnjem 
zveznem zakonu o ukrepih za pospeševanje živinoreje je bila predpisana de- 
narna kazen tudi za rejce plemenice, če je bila le-ta pripuščena pod neodbra- 
nega plemenjaka. 

V območju medobčinskega inšpektorata Krško je bilo v preteklem letu 
oplojenih več vrst plemenic, to je krav, svinj in kobil, z nepriznanimi pleme- 
njaki, po oceni okoli 3500, uradno ugotovljenih pripustov pod nepriznane ple- 
menjake pa je bilo 1898. Kolikor ne bodo predpisane sankcije tudi za te vrste 
kršitev, se bodo velike škode v živinoreji še nadaljevale. 

Preganjanje rejcev neodbranih plemenjakov, ki jih uporabljajo za pripust, 
bo le delno učinkovito. Zakon kršita torej oba, tisti, ki pripusti plemenico pod 
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neodbranega plemen jaka, in tudi tisti, ki uporablja za pripust neodbranega ple- 
men jaka. 

K 8. členu: Dopolni naj se prvi odstavek tako, da bo zajel tudi rejo ple- 
menjakov za pripust. 

Pojasnilo: Z dopolnitvijo tega člena je dan tudi poudarek reji plemenja- 
kov za pripust. V Posavju, in sicer v območju medobčinskega inšpektorata 
Krško, je bilo lani uradno odkritih 162 nepriznanih plemenjakov, pod katere 
je bilo pripuščenih, kot sem že omenil, 1898 plemenic. Ocenjuje se, da je in- 
špekcija odkrila le okoli 50% nepriznanih plemenjakov v pripuščanju v tem 
letu. Vzrok za tolikšno število nepriznanih plemenjakov v prirodnem pripustu 
je bil v tem, da za vzrejo plemenjakov za pripust niso bile zadolžene organiza- 
cije združenega dela. 

K temu členu naj se doda nov odstavek, ki se glasi: »Z vzrejo plemenjakov 
za pripust se smejo ukvarjati organizacije združenega dela, ki jih pooblasti 
skupščina občine«. S predlaganim besedilom je zagotovljeno tudi podružbljanje 
prirodnega pripusta. 

K 10. členu: Doda naj se odstavek: »Organizacije združenega dela iz 
prvega odstavka 8. člena skrbijo tudi za zadostno število plemenjakov tiste 
živalske vrste v pripustu, ki jih določijo skupščine občin«. 

Pojasnilo: S tem določilom želimo zagotoviti nemoten pripust v območjih, 
kjer trenutno ni pogojev za osemenjevanje. 

K 11. členu: Doda naj se nov četrti odstavek, ki se glasi: »Organizacije 
združenega dela, pooblaščene za osemenjevanje, morajo osemenjevati pleme- 
nice s semenom iste pasme, če ni z rejskimi programi drugače določeno«. 

Pojasnilo: Ta odstavek bi moral biti tudi sankcioniran. Inšpekcija je ugo- 
tovila, da so v mnogih primerih osemenjene najboljše krave molznice s se- 
menom druge pasme po krivdi osemenjevalne službe in v nekaterih primerih 
tudi po krivdi rejcev krav. Z nenačrtnimi osemenitvami je povzročena živino- 
reji gospodarska škoda z daljšimi posledicami, ker dobivamo potomce ne- 
načrtnega križanja. 

K 12. členu: Doda naj se odstavek: »Navodilo za izvajanje določil prvega 
odstavka tega člena predpiše republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano«. 

Pojasnilo: Enotno obliko in vsebino pripustnice naj predpiše republiški se- 
kretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede na pomembnost tega člena. 

K 13. členu: Drugi odstavek tega člena naj se dopolni s tem, da mora biti 
v komisije imenovan tudi predstavnik območja tiste občine, kjer so plemenjaki 
za ocenjevanje in odbiro. 

Pojasnilo: S tem bi bila dana možnost tudi družbenopolitični skupnosti, da 
lahko vpliva na pomembne odločitve, ki bi sicer lahko šle mimo nje. 

K 14. členu: V prvem odstavku tega člena bi morali biti navedeni poleg 
plemenjakov za osemenjevanje tudi plemenjaki za pripust. 

Pojasnilo: Razlike med vzrejo in nabavo zadostnega števila plemenjakov 
za osemenjevanje na eni strani ter vzrejo in nabavo zadostnega števila pleme- 
njakov za pripust na drugi strani ne bi smelo biti, ker je živinoreja posebnega 
družbenega pomena v širšem slovenskem prostoru. S takim pripustom ne pod- 
piramo živinoreje v hribovitih predelih Slovenije, kjer je to glavni del do- 
hodka. Iz tega izhaja, da so živinorejska skupnost, organizacije združenega 
dela in širša družbena skupnost dolžne zagotoviti del sredstev za hitrejši in 
enakomernejši genetski napredek živalski čred tudi v hribovitih predelih Slo- 
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venije, kjer je osemenjevanje težje organizirati. K oblikovanju precejšnjega 
dela sredstev, namenjenih za pospeševanje živinoreje v Sloveniji, prispevajo 
tudi rejci iz omenjenih območij. Tudi to je eden od pomembnejših vzrokov, 
da se vzreja in nabava plemenjakov za pripust enakovredno obravnavata. 

K 17. členu: V drugem odstavku ni dovolj jasno, kdo določi kastracijo ti- 
stih neodbranih rodovniških žrebcev, merjascev in ovnov, ki jih komisija ob 
letnem odbiranju ni odbrala in za katere niso bile izdane odločbe o kastraciji, 
je pa zanje znano poreklo in jih rejci uporabljajo za pripust. 

K 35. členu: K temu členu naj se doda naslednja alinea: »Nadzorovati 
predpise, ki so izdani na podlagi tega zakona.« 

Pojasnilo: Sedanji zakon o ukrepih za pospeševanje živinoreje in o zdrav- 
stvenem varstvu živine je imel določilo, da lahko kmetijski inšpektoi nadzira 
tudi tiste predpise, ki so bili izdani na podlagi tega zakona. V praksi je bilo 
kmetijskemu inšpektorju omogočeno, da je ukrepal, če se takšni predpisi niso 
izvajali. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? Prosim, 
besedo ima tovariš Andrej Bidovec! 

Andrej Bidovec: Imam eno samo pripombo, in sicer k 4. členu, kjer 
se naštevajo podpisniki samoupravnega sporazuma. Predlagal bi, da se nave- 
dejo tudi veterinarski zavodi oziroma veterinarske postaje, ki vključujejo ve- 
čino veterinarjev, med podpisniki sporazuma pa jih ne vidimo. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? Prosim, 
besedo ima tovariš Milovan Zidar! 

Milovan Zidar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Želel bi 
dati kratko pojasnilo glede na prvo razpravo. 

V osnutku za izdajo zakona predlagamo, da bi v hribovitih krajih, ki so 
v zimskem času več mesecev odrezani od sveta, omogočili, da se pod veteri- 
narjevim nadzorstvom in s priučeno delovno močjo razširi območje umetnega 
osemenjevanja, ki danes zajema 75% plemenic v Sloveniji. Medtem pa se v 
hribovitem območju opravlja to delo še vedno z naravnim pripustom in z ve- 
likimi težavami in obveznostmi, ki jih imajo občine in drugi pristojni organi. 
Kot vemo, ima naša republika na tem področju znano tradicijo in dobre re- 
zultate, saj sodi med najrazvitejše živinorejske dežele v Evropi. Zato predla- 
gatelj meni, da bi v teh hribovitih predelih, ki so redko naseljeni, s slabimi 
prometnimi' zvezami in kjer v zimskem času ceste niso plužene, omogočili, da 
se umetno osemenjevanje opravlja tudi na predlagani način. Poudariti moram, 
da so pri nas še pred 15 ali 10 leti, takšni kadri osemenjevali tudi v dolini. 
Zato je v prvem desetletju na mnogih od njih slonelo to reprodukcijsko-teh- 
nično delo. Odločale pa bi občinske skupščine na predlog ustreznega upravnega 
organa, pristojnega za veterino in živinorejo, prilagojeno njihovim terenskim 
razmeram in kadrovskim možnostim. 

V nadaljnji obravnavi bi morali upoštevati tudi gospodarski vidik tega 
predloga. Zakon med drugim predvideva tudi program osemenjevanja, ki ne 
bi bil prepuščen posameznim laikom niti posameznim strokovnjakom, pač pa bi 
to postal dolgoročni razvojni program, ki bi bil usklađen z vsemi strokovnimi in 
drugimi inštitucijami. V tem smislu gre tudi razprava, predlagatelj pa ni 
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upošteval zgolj strokovnih in prestižnih razlogov, temveč se je zavedal globo- 
kega gospodarskega pomena, pa tudi naših naravnih možnosti. 

Ostale predloge, vključno s tem, bo seveda predlagatelj upošteval pri pri- 
pravi predloga zakona. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? Prosim 
tovariš Ciril Umek se še enkrat javlja k besedi. 

C i1 i 1 Umek. Tovarišice in tovariši! Nimam namena polemizirati, ven- 
dar moram reči, da od našega stališča v zvezi s strokovnostjo ne moremo od- 
stopiti. Da so laiki reševali našo živinorejo kot osemenjevalci pred določenim 
■obdobjem, ne zanikam. Vendar so se ti kadri izobraževali naprej in se uspo- 
sobili kot osemenjevalci in si tako zagotovili osnovo, da jih je lahko družbena 
organizacija sistemizirala na delovno mesto. Ne more pa sistemizirati laika 
Danes pa naj delovna organizacija sodeluje in pooblašča laika. Mislim, da smo 
šli korak nazaj. Ponovno sprašujem, kateri so ti odročni, hriboviti'predeli! 
Kolikor nam je znano, je to le še nekaj odročnih kmetij, vendar bomo tam 
težko dobili ljudi, ker so ostali le starejši prebivalci. Boljše je, da zavzamemo 
politiko, kako bomo tega človeka prirobili, da bo postal pravi živinorejec, kme- 
tijec, da se bo lahko vedno oslonil na organizacijo, ki mu bo dajala pravilne 
nasvete in bo z njim sodelovala, ne pa, da ga bomo še na tak način vabili od 
dela. Ce mu daš danes nekaj v roke, bo šel jutri za tistim delom, za katerega 
meni, da je lažje. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Lahko 
zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o ukrepih v živinoreji 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 današnji seji. 

Ima kdo kakšno pripombo k tako formuliranemu sklepu? (Ne.) Kdor je 
za, naj prosim glasuje! (114 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se ie 
kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 48. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih, ki 
ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je določil Milovana Zidarja. 
Odbor za agrarno politiko in Odbor za družbenoekonomski razvoj ter Od- 

bor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Zakonodajno- 
pravna komisija so zakon obravnavali in dali poročila. Pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovarišica Ida Tepej, delegatka gospo- 
darskega področja! 

1 d a Tepej : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Prav- 
zaprav je čudno, ker je še do nedavnega beseda kmet pomenila žaljivko, danes 
pa se vsi potegujemo za to, da bi bili kmetje. Ne zato, ker radi kmetujemo, 
ampak zato, ker se je družba ozrla po proizvodnji hrane in dala kmetu dolo- 
čene ugodnosti. 
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Veliko problemov si delamo okrog poklica kmet. Kdor je kmet, kaj je 
zanj bistveno, posest kmetijskega zemljišča ali proizvodnja? Za nas, ki delamo 
v praksi, ni vprašljivo, kdo naj ima status kmeta. Kmet je tisti, ki proizvaja 
kmetijske pridelke za trg. Ce živi v kraju, kjer ima proizvodnjo ali ne, to ni 
pomembno. Pomembno je, da pridela hrano za trg. Katera količina pridelkov 
je pomembna oziroma kateri dohodek spada v tako imenovani pomembni do- 
hodek, naj opredelijo posamezne občinske skupščine. 

Za hribovskega kmeta je po naši sodbi dovolj, če proizvaja hrano za svojo 
družino, obdeluje zemljo in ohranja kulturno pokrajino hribovske vasi. Za 
kmeta v dolini je pa pomembno, da proizvede hrano za trg. Statusa kmeta pa 
ne more imeti človek, ki je podedoval 5 ha gozda in 1 ha pašnika, doma okrog 
hiše pa ima 4 a kmetijskega zemljišča. Njegova kmetijska proizvodnja ob- 
sega 2 prašiča in 15 kokoši. Vso proizvodnjo porabi za prehrano svoje družine, 
zahteva pa, da mu občinska zemljiška skupnost prizna status kmeta, ker bi rad 
dobil ugoden kredit, do katerega ima pravico le kmet. Ta kredit bi namreč 
uporabil za nakup traktorja, traktor bi pa dražje prodal naprej. Oba, žena in 
mož iz primera, ki ga navajam, sta zaposlena. Glavni vir dohodka je osebni 
dohodek, ki izvira iz delovnega razmerja, ne pa od dveh prašičev in 15 kokoši. 

Primer navajam zato, ker se je omenjeni državljan pritožil na Republiški 
sekretariat za kmetijstvo, z obrazložitvijo, da sam spravi les do kamionske 
ceste, da torej s tem proizvaja les za trg. Republiški sekretariat za kmetijstvo 
se je opredelil kakor modri Salomon. Kmetijska zemljiška skupnost naj še en- 
krat pretrese zadevo in naj jo ustrezno reši. V občini imamo veliko primerov, 
ko upokojenci kupujejo nekaj ha zemlje, da vložijo vanjo prihranjeni denar. 
Ko so zvedeli na primer, kje bo potekala trasa avtomobilske ceste, je marsi- 
kateri kupil kos zemljišča, čeprav živi daleč drugje. Nikoli ni sam proizvajal 
na tem zemljišču, kupil ga je z namenom, da bo dobil večkratno vrednost, ko bo 
šla čez njegovo zemljo avtomobilska cesta. 

Menimo, da upokojenci lahko kupujejo zemljo, če imajo denar, ne morejo 
pa dobiti statusa kmeta. Ce so opravljali v svojih mladih letih razna dela, ki 
zahtevajo malo telesnih moči, kako naj bi na stara leta gonili goveda, nakla- 
dali piščance, spravljali seno ter hodili v grdem in lepem vremenu pod milim 
nebom. Promet s kmetijskim zemljiščem bi bil mnogo bolj urejen, če bi bila 
nosilec prometa s kmetijskimi zemljišči kmetijska zemljiška skupnost. Vsa kme- 
tijska zemljišča bi morala iti v prodajo skozi njene roke, pa ne bi prihajalo 
do takih neljubih reči kot doslej. Zgodilo se je, da se je prodajalec dogovoril 
s kupcem o prodaji zemljišča. Ponudbo so nabili na oglasno desko. Ko je ob- 
činski uslužbenec odnesel pete, je prodajalec snel ponudbo z oglasne deske. Pro- 
daja je tekla tako, kot si je želel prodajalec. Zemljiška skupnost bi prav rada 
kupila omenjeno zemljišče, ker leži v zanimivem področju, pa žal o tem ni bila 
obveščena. . 

Ce bi šel ves promet skozi njene roke, do podobnih spodrsljajev ne bi 
moglo priti. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Branko 
Baje, gospodarsko področje, Krško! 

Branko Baje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Delegacija 
za gospodarsko področje 19. okoliša občine Krško, Sevnica, Brežice, s sedežem 
v Krškem, ima na podlagi mnenja medobčinskih inšpekcij občin Brežice, Krško 
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in Sevnica naslednje pripombe k predlogu za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih: 

K točki 1, 4. Ekonomski položaj kmetijstva še vedno zaostaja za drugimi 
gospodarskimi panogami, predvsem pa zasebni sektor kmetijstva, zlasti zaradi 
njegove strukture. Zato bi bilo nesmiselno predpisati plačevanje prispevka za- 
vezancev davka od osebnega dohodka iz kmetijstva in od dohodka v kmetijskih 
organizacijah kot enega od virov financiranja za delovanje kmetijskih zem- 
ljiških skupnosti. 

Točka 1, 9. Precizirati je potrebno plačilo prispevka za spremembo na- 
membnosti kmetijskih zemljišč tudi za daljnovode, še posebej v zvezi z golo- 
sečnjo v gozdovih. 

Menimo, da gre v teh primerih za spremembo namembnosti zemljišč z 
golosekom in s škropljenji podrasti s herbicidi. Gozdno zemljišče se dejansko 
ne uporablja več za gozdno proizvodnjo. Zato naj se celotna trasa daljnovoda 
smatra za gradbeni objekt. Trditev, da s postavitvijo daljnovodov kmetijska 
površina ni uničena, ni realna, saj so daljnovodi objekti trajnejšega značaja, 
kot vsi drugi gradbeni objekti. 

Točka 1, 10: Izvršitev prisilnega ukrepa, ki ga odredi upravni organ za 
kmetijstvo, ne bo vselej izvedljiva, kajti zemljišč, ki niso primerna za mehani- 
zirano obdelavo, teh pa je zelo veliko, ne bo nihče vzel v obdelavo. Tu bodo 
kmetijske zemljiške skupnosti in upravni organi naleteli na številne težave. 
Prav bi bilo, da se ta člen sankcionira, da se predvidi denarna kazen za tiste, 
ki zemljišč ne obdelajo. To je bila velika pomanjkljivost v sedanjem zakonu. 

„ r^°^a I* : Kolikor so dana zemljišča v začasno upravljanje, potem naj ne 
bi sla ustrezna odškodnina njihovim lastnikom, marveč kmetijskim zemljiškim 
skupnostim, ki začnejo postopek in imajo s tem določene stroške. S tem bi 
bile tudi kmetijske zemljiške skupnosti bolj zainteresirane za izvajanje takšnih 
ukrepov, ki naj ne bi bili zgolj administrativni poseg. 

Pod točko 2, 3: Po sedanjih določilih zakona v zvezi s prometom kmetij- 
skih zemljišč je imel vselej težave tisti, ki je uveljavljal prednostno pravico, 
predvsem pa čisti kmet. Pravilneje bi bilo, da prodajalec ponudbo o prodaji 

°jegs zemljišča izroči oziroma o tem obvesti kmeta, ki ima svoja zemljišča 
v primerni oddaljenosti. Kmetje večkrat ne berejo razglasov in zato zamu- 
jajo roke za uveljavljanje prednostne pravice. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Henrik 
Smogavc, kmetijsko področje, Ptuj! 

Henrik Smogavc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Sem delegat kmetijskega področja, 3. okoliš — Ptuj. Hkrati sem tudi 
član Izvršnega odbora Kmetijske zemljiške skupnosti Slovenska Bistrica. Zato, 
tovariši, prenašam mnenje Kmetijske zemljiške skupnosti iz Slovenske Bi- 
strice, ne pa delegacije, ki me je delegirala. 

Kmetijska zemljiška skupnost in njen izvršni odbor sta obravnavala pred- 
log zakona in soglašala s pripombami, katere je dala Zakonodajno-pravna 
komisija. 

Glede sankcij za neobdelovanje zemljišč menimo, da je potrebno za oba 
sektorja lastništva, družbenega in zasebnega, določiti enake roke, ne pa dalj- 
šega za zasebni sektor. 



61. seja 177 

Spore med občani in kmetijsko zemljiško skupnostjo zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskega zemljišča naj bi reševala zveza kmetijskih zem- 
ljiških skupnosti. Kmetijci rešujemo spore z vidika kmetijstva in zaščite zem- 
ljišča, sodišča pa samo na podlagi pravnega vidika. 

Popolnoma se pa strinjam z razpravo tovarišice Ide Tepej. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Vlado 
Potočnik, prosvetno-kulturno področje, Ljutomer! 

Vlado Potočnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na razpravo, ki jo poslušam, je moje osebno mnenje takole: 

Menim, da je vprašanje statusa kmeta izredno pomembno za nadaljnji 
razvoj kmetijstva. Zato predlagam, da bi se razprava o tem malo razširila, 
zlasti pa da bi o tem razpravljali tudi v družbenopolitičnih organizacijah. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) 
Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kme- 
tijskih zemljiščih 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 današnji seji zbora. 

Je kakšna pripomba k predlaganemu sklepu? (Ne.) Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (117 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 49. točko dnevnega reda, to je na predlog za izda- 
jo zakona o združevanju kmetov, s tezami za osnutek zakona, ki ga je Skup- 
ščini predložil Izvršni svet. 

Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je Milovan Zidar. 
O zakonu so razpravljali: Odbor za agrarno politiko in Odbor za družbeno- 

ekonomski razvoj ter Zakonodajno-pravna komisija. Poročila smo prejeli. 
Prejeli smo tudi stališče Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim! Besedo ima tovariš Stanko 
Kos, gospodarsko področje, 13. okoliš. 

Stanko Kos: Tovariš predsednik, tovarišice in'tovariši delegati! V 
predlogu za izdajo zakona o združevanju kmetov je obrazložena oblika pla- 
čevanja obveznosti, ki naj bi jih v bodoče plačevali kmetje. 

Ze v javni razpravi o razvoju kmetijstva spomladi lanskega leta je bilo 
prav s strani kmetov poudarjeno, da bi pomenil prehod plačevanja davkov in 
prispevkov od katastrskega dohodka na plačevanje po dejanskem dohodku v 
sedanjem času preuranjena odločitev. 

Takšen način plačevanja ne bi v taki meri stimuliral kmetov za večjo 
proizvodnjo na enoto površine in obstaja bojazen, da bi se že tako nizka pro- 
duktivnost še poslabšala. 

Kmetje vsekakor še niso toliko kvalificirani, da bi lahko v celoti prikazo- 
vali vrednost kmetijskih proizvodov in bi v sistemu obdavčevanja morali upo- 
12 
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rabljati merila povprečnih odnosov in stroškov, kar zajema že današnji obračun 
katastrskega dohodka. V takem sistemu bi bili nedvomno bolj obdavčeni tisti, 
ki z enoto površine lahko dosežejo večjo proizvodnjo, ker so za to vložili veliko 
več lastnega dela ali dela družinskih članov. 

Glede na to, da je bila na dnevnem redu današnje seje potrditev lestvice 
novega katastrskega dohodka, znotraj katere so zajeti tako količinski kakor 
vrednostni podatki o zasebni kmetijski proizvodnji od leta 1971 do leta 1975 
in so s tem zajete tudi strukturalne spremembe rabe kmetijskih zemljišč, pred- 
lagamo, da se še vnaprej plačuje davek od kmetijske dejavnosti od osnove 
po katastrskem dohodku. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Prosim, besedo ima Franc Potočnik, predstavnik Zadružne zveze Slovenije. 

Franc Potočnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dovolite, da vaš zbor pozdravim v imenu Zadružne zveze Slovenije. 

Današnji zbor sprejema pomemben sklop ukrepov v kmetijstvu, ki naj bi 
pripomogli širšemu krogu porabnikov do več in cenejše hrane, kmetu pa bolj- 
ši položaj v družbi, tako ekonomski kot socialni. 

Ko sem poslušal vse te razprave, sem dobil vtis, da malo preveč razprav- 
ljamo brez kmetov. Pri prejšnji točki je nekdo razpravljal, da je treba točno 
opredeliti, kdo naj bi bil kmet, kdo naj bi bil delavec. To je težka opredelitev. 
V Sloveniji, upam si trditi kot kmet, je gotovo 50 % mešanih kmetij. Zaradi 
našega načina dedovanja, ki izvira še iz bivše Avstro-Ogrske so se posestva 
delila in drobila. Tako smo prišli do povprečnega posestva v velikosti okoli 2 
in pol ha njivskih površin ali pa 5 ha kmetijskih površin. Zato se marsikdaj, 
bodite prepričani, dopolnjuje dohodek kmetijstva z dohodkom člana družine, 
ki je zaposlen v združenem delu. Ta denar se vlaga v posodobitev proizvodnje, 
in upam si trditi, da so ravno ti najboljši tržni proizvajalci. Mogoče bi mo- 
rali vsi skupaj bolj pogledati nekaj stvari: kako obravnavamo človeka, ki pro- 
izvaja hrano, kako obravnavamo zemljo, ki je družbena dobrina nas vseh, kako 
obravnavamo tako imenovano minulo delo kmeta in pa pogoje, ki zagotavljajo 
boljše delo in boljši efekt dela v kmetijstvu. 

Ne bi bil rad zavlačeval, ker je ura pozna, hotel bi le nakazati nekaj 
stvari. 

Občinski prostorski plani opredeljujejo na papirju, katera zemlja naj bi 
bila po načrtih za proizvodnjo hrane, ko pridemo do prakse, pa navadno od 
teh programov tako ali drugače odstopimo. Tu bi bilo treba ostrejših ukrepov, 
kajti mislim, da je trikrat dražje usposabljati zemljo z melioracijami in hidro- 
melioracijami, kot pa ohranjati že obstoječa kmetijska zemljišča. 

Kmet bo uvidel, da si sam na tej razdrobljeni zemlji ne more zagotoviti 
eksistence za sebe in svojo družino, in ravno današnji osnutek zakona potrju- 
je že staro prakso, ki je v Sloveniji v nekaterih predelih živa že 11 let, da so 
mogoče uspešne oblike, v okviru katerih se da združiti sredstva kmetov s 
sredstvi družbe in s pomočjo pospeševalnih služb doseči boljše rezultate. Mi- 
slimo pa, da pri tem ne smemo biti nestrpni, kajti razvoj ali pa združevanje 
mora pogojevati ekonomika. To ne sme biti modna muha ali pa kampanja. 
Združevanje mora biti ekonomsko upravičeno. Kdor se bo združeval, se bo 
združeval za določeno vrsto proizvodnje, ki bo imela že vnaprej določenega 
kupca. Tako se ne bo dogajalo, da bi kot doslej rekli, da je gotovih artiklov 
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že preveč. Mislim, da jih ni preveč, samo naš trg in pa predelovalna industrija 
sta preslaba, da bi te pridelke predelala v bolj kakovostne in jih kot take po- 
nudila tržišču. 

V vsej tej razpravi okoli kmetijskih ukrepov, ki bodo sledili, bi imel kot 
kmet pripombo, da bi se za razpravo materiali pripravili tako, da bodo tudi 
kmetje, če jih tako imenujemo, ki so bolj laiki, razumeli vsebino teh ukrepov 
in razumeli tako, da so njim v prid ne pa v škodo. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Ne.) Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in predlagam naslednji 
sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov, s tezami za osnutek 
zakona, se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 
pravi osnutka zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih te- 
les, stališčih Družbenopolitičnega zbora Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije, ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na današnji seji. 

Ima kdo kakšen drugačen predlog? (Ne.) Potem dajem ta sklep na glaso- 
vanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (113 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 50. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o pogojih in postopku za pridobitev pravice do preživninskega 
varstva kmetov, s tezami za osnutek zakona, ki ga je predložil v obravnavo 
Izvršni svet. 

Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je Milovan Zidar. 
Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za agrarno politiko, Odbor 

za družbenoekonomski razvoj in Zakonodajno-pravna komisija. Poročila smo 
prejeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima Majda Mervič, 
gospodarsko področje, 13. okoliš, — Maribor! 

Majda Mervič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov iz 13. okoliša — Maribor s področja gospodarstva je 
imela naslednje pripombe k predlogu za izdajo zakona o pogojih in postopkih 
za pridobitev preživninskega varstva kmetov, s tezami za osnutek zakona. 

Skupina delegatov se strinja s predlogom za izdajo zakona o pogojih in 
postopkih za pridobitev pravice do preživninskega varstva kmetov, predlaga 
pa, da se določila v 5. tezi glede velikosti oddanega zemljišča uskladijo s pov- 
prečnimi slovenskimi razmerami, saj je treba upoštevati, če želimo, da bo imel 
zakon tudi praktično veljavo, da so povprečno slovenske kmetijske velikosti 
izpod 5 ha. Zato bi kazalo določila glede najmanjšega osebnega oddanega 
kmetijskega in gozdnega zemljišča zmanjšati in uskladiti z dejanskim stanjem 
in razmerami. V tej tezi predlagamo, da se upošteva variantna rešitev, da sta 
upravičena do preživnine lastnik in njegov zakonec. 

V 10. tezi predlagamo, da se zaradi specifičnosti problematike oblikuje po- 
seben sklad, s katerim upravlja Skupščina Skupnosti starostnega zavarovanja 
kmetov. 
12» 
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Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o pogojih in postopkih za pridobitev pravice 
do preživninskega varstva kmetov, s tezami za osnutek zakona, se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih 

skupščinskih teles in ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na današ- 
nji seji. 

Ima kdo kakšen drugačen predlog? (Ne.) Potem dajem ta sklep na glaso- 
vanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (112 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 51. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o intervencijah v kmetijstvu in o kompenzacijah v porabi hrane, 
s tezami za osnutek zakona, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvr- 
šni svet. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Milovan Zidar. Odbor za družbeno- 
ekonomski razvoj, Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija so o 
zakonu razpravljali in dali poročila. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim? Besedo ima tovariš Janko 
Muraus, gospodarsko področje, 13. okoliš, •—■ Maribor! 

Janko Muraus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. V 
predlogu za izdajo zakona o intervencijah v kmetijstvu in kompenzacijah v 
porabi hrane, s tezami za izdelavo osnutka, je v tretji tezi zajeto tudi sofinan- 
ciranje varstva in ohranitev ter razvoj kobilarne Lipica, Arboretuma Volčji 
potok ter drugih narodnih parkov z namenom, da se ohranijo kulturni spo- 
meniki oziroma specifična flora in favna V tej tezi imajo vsi ostali posegi 
posreden ali neposreden značaj pridelovanja hrane in hitrejšega razvoja kme- 
tijstva. Zato skupina delegatov meni, da je treba reševati določilo 10. točke 
te teze na drug način, ne pa v okviru tega zakona, ki urejuje predvsem inter- 
vencije in kompenzacije na področju pridelovanja oziroma potrošnje hrane. 

Skupina delegatov podpira ostala določila predloga za izdajo zakona, saj 
meni, da je to področje potrebno reševati v obliki predpisov, kajti lanskoletna 
nepravočasna ureditev vprašanja premij za živino je povzročila preveč nega- 
tivnih posledic. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in predlagam naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o intervencijah v kmetijstvu in kompenzaci- 

jah v porabi hrane, s tezami za osnutek zakona se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 

pravi osnutka naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in v 
ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na današnji seji. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (110 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Predlagani sklep je sprejet z večino glasov. 
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Prehajamo na 52. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o imenovanju članov Sveta Narodne banke Slovenije je 
Skupščini predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. 

Za svojega predstavnika je Komisija določila tovarišico Sariko Ficko, čla- 
nico Komisije. 

Izvršni svet je dal k predlogu odloka pozitivno mnenje. Pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o imenova- 
nju članov sveta Narodne banke Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj pro- 
sim glasuje! (106 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

2. Predlog odloka o podaljšanju sodniške funkcije do 31. 12. 1978 sodni- 
kom in sodnikom porotnikom okrožnih gospodarskih sodišč v Socialistični re- 
publiki Sloveniji, ki se jim v obdobju od 1. aprila 1978 do 31. decembra 1978 
izteka mandat, je tudi predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve Skupščine SRS. 

Izvršni svet je dal k predlogu odloka pozitivno mnenje. Pričenjam razpra- 
vo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o podaljša- 
nju sodniške funkcije do 31. 12. 1978 sodnikom in sodnikom porotnikom okro- 
žnih gospodarskih sodišč v Socialistični republiki Sloveniji, ki se jim v obdob- 
ju od 1. aprila 1978 do 31. decembra 1978 izteka mandat. Kdor je za, naj pro- 
sim glasuje! (112 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok sprejet. 

Prehajamo na 53. točko dnevnega reda, to je na vprašanja de- 
legatov. 

Na delegatsko vprašanje delegata skupine delegatov za kmetijsko dejav- 
nost 5. okoliša Karla Franka bo odgovoril dr. Anton Fazarinc, član Izvršnega 
sveta in predsednik Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno 
varstvo! 

Dr. Anton Fazarinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Tovariš Karel Franko, delegat skupine delegatov 5. okoliša, kmetijska 
dejavnost, občina Murska Sobota je v tem zboru postavil Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije naslednje delegatsko vprašanje: »Ah obstaja v skladu 
z veljavnim uvoznim režimom kakšna možnost za uvoz naslednje prepotrebne 
opreme: mingograf 62, sonograf, ehokardiograf, ergometer, viagraf, prenosni 
defibrilator, dve koronarni enoti, spirotest in trije kosi narkoznih aparatov?« 

Na postavljeno vprašanje dajemo naslednji odgovor: Uvoz medicinske op- 
reme, ki se ne proizvaja v Jugoslaviji, je možen. Urejen je z vrsto predpisov. 
Med njimi sta najpomembnejša zakon o deviznem poslovanju in kreditnih od- 
nosih s tujino in zakon o prometu blaga in storitev s tujino. Osnovna načela 
za uvoz blaga vsebuje 19. člen navedenega zakona, ki tudi določa, da skupno 
devizno politiko določa Skupščina SFRJ za vsako leto posebej, skupaj s sku- 
pno ekonomsko politiko države, v skladu s srednjeročnim planom Jugoslavije. 
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S tem se določijo tudi okviri in smernice za sprejemanje ukrepov za njeno 
izvajanje. Za izvajanje nalog v zvezi z urejanjem ekonomskih odnosov s tujino 
je bila z zakonom o Samoupravi interesni skupnosti Socialistične republike 
Slovenije za ekonomske odnose s tujino ustanovljena ta skupnost in določene 
njene, naloge. Podrobnejše so vprašanja v zvezi z uvozom opreme urejena v 
odloku o začasni ureditvi uvoza opreme v letu 1978, ki določa merila, pogoje, 
način in postopek za pridobivanje pravic za uvoz in plačilo uvoza opreme. 

V zvezi s tem je treba pojasniti, da je za izdajo odločb o uvozu opreme 
pristojen Republiški komite za ekonomske odnose s tujino. Devizna sedstva 
pa se razporejajo na posamezna področja družbene reprodukcije v Samouprav- 
ni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino. 

Vsako leto je Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo pova- 
bil zdravstvene organizacije, da predložijo program potreb za uvoz opreme 
za svoje zdravstvene organizacije, glede na programirani razvoj v svoji regiji, 
in jih tudi opozoril, da mora biti usklađen z sprejetim programom razvoja 
zdravstvene dejavnosti v Socialistični republiki Sloveniji. 

Vsakoletne zahteve zdravstvenih organizacij močno presegajo odobrena 
devizna sredstva, ki se gibljejo v okviru projekcije plačilnobilančnega in de- 
viznobilančnega položaja SR Slovenije. Zaradi tega je treba vsako leto dolo- 
čiti prioritete za uvoz medicinske opreme glede na okvir odobrenih sredstev. 

Splošna bolnišnica Murska Sobota je 9. marca 1977 predložila Republiš- 
kemu komiteju za zdravstveno in socialno varstvo plan potreb po uvozu medi- 
cinske opreme za okrog 3 100 000 dinarjev. Ker pa se uvoz medicinske opreme 
odobrava le na osnovi konkretnih in utemeljenih zahtevkov, je Splošna bol- 
nišnica Murska Sobota predložila 9. julija lani novo vlogo za odobritev razno- 
vrstne medicinske opreme, tokrat v skupnem znesku 1 660 000 in še nekaj di- 
narjev. Ker je bil predlog za uvoz naprošene opreme v skladu z zgoraj nave- 
denimi načeli, je Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo vlogo 
obravnaval kot prioritetno in so bila devizna sredstva za uvoz zaprošene opre- 
me v celoti odobrena. 

Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo si je vsa leta priza- 
deval, da zaradi pomanjkljive opremljenosti zdravstvenih organizacij ne bi 
prihajalo do motenj v zdravstvenem varstvu prebivalstva. Zato je vse vloge 
zdravstvenih organizacij obravnaval z vso pozornostjo in se z vso odgovornost- 
jo opredeljeval za uvoz tiste opreme, ki je po nujnosti spadala v absolutno 
prioriteto. 

Z enako odgovornostjo bodo obravnavane tudi vloge za uvoz opreme, za 
katero sprašuje delegat Karel Franko, ko jih bo Splošna bolnišnica Murska So- 
bota predložila. Do sedaj jih namreč še ni. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Se delegacija zadovoljuje z 
odgovorom? (Da.) Poslali bomo pismeni odgovor. Zeli kdo postaviti delegatsko 
vprašanje? Prosim, tovarišica Ana Velikajne, socialno-zdravstveno področje, 
Nova Gorica, okoliš 3! 

Ana Velikajne: V imenu delavcev psihiatične bolnišnice Idrija in 
v imenu delegacije 3. okoliša postavljam delegatsko vprašanje: 

1. Kam s slovensko psihiatrijo in kako omogočiti v sedanjih neurejenih 
razmerah nadaljnji kvalitetni razvoj te dejavnosti? 
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2. Kako je začrtan razvoj enotnega kompleksnega psihiatričnega zdrav- 
stvenega varstva v okviru kratkoročnega in srednjeročnega družbenega plana 
SR Slovenije? 

3. Kakšne so naše družbene potrebe po različnih oblikah psihiatričnega 
zdravstvenega varstva? 

4. Kakšne so možnosti psihiatrije, da bi lahko opravljala svoje naloge v 
skladu z družbenimi potrebami in v okviru materialnih možnosti naše družbe? 

5. Kako je možno, da ima delo ljudi, ki opravljajo naloge hospitalnega 
zdravstvenega varstva v različnih regijah, različno ceno, čeprav sta obseg in 
kvaliteta dela razmeroma enaka? 

6. Na kakšnih osnovah se oblikujejo ocene bolniških oskrbnih dni za hos- 
pitalno psihiatrično varstvo? V večini slovenskih regij so cene tako nizke, da 
dohodek, ustvarjen v obliki bolniških oskrbnih dni, ne more več zagotavljati 
nadaljnjega kvalitetnega razvoja hospitalnega psihiatričnega varstva in eno- 
stavne reprodukcije. Nezadostna materialna osnova pa pomeni siromašenje te 
dejavnosti, zastoj v razvoju in delu strokovnih kadrov in prehod na druga, 
bolj privlačna in bolje stimulirana delovna področja. 

Slovenski narod močno ogrožajo motnje duševnega zdravja. Majhen slo- 
venski narod ima nad 200 000 starih ljudi, 80 000 alkoholikov, mnogo bolni- 
kov s težjimi duševnimi motnjami. Čedalje več mladih ljudi je zaradi motenj 
duševnega zdravja ogroženih v svojem razvoju, produktivnosti in ustvar- 
jalnosti. 

To so problemi, ob katerih slovenska družba in slovensko zdravstvo ne mo- 
reta ostati ravnodušna, prav tako te problematike ni mogoče parcialno reševa- 
ti v okviru regionalnih zdravstvenih skupnosti. Razrešitev zahteva takojšnjo 
in načrtno družbeno akcijo. 

Delavci Psihiatrične bolnišnice Idrija dajemo pobudo za kompleksno ure- 
ditev enotnega slovenskega psihiatričnega varstva. Psihiatrično zdravstveno 
varstvo je sestavni del splošnega zdravstvenega varstva. Področje dela te de- 
javnosti je preprečevanje in zdravljenje vseh oblik in stopenj motenosti du- 
ševnega zdravja. Zaradi pomembnosti teh nalog je treba družbeno začrtati 
enotne okvire razvoja sodobnega psihiatričnega hospitalnega in ekstrahospital- 
nega varstva za kratkoročno in srednjeročno obdobje. 

Dovolj imamo strokovnjakov s tega področja, ki naj svojo visoko, stro- 
kovno, teoretično in praktično usposobljenost in svoje delo združijo v ta na- 
men. Ne moremo več pristati na delitev psihiatrije na ljubljansko, gorenjsko, 
štajersko in idrijsko psihiatrijo. Potrebna je enotna slovenska družbena psihi- 
atrija, ki bo načrtno in odgovorno opravljala svoje naloge ob sodelovanju in 
podpori vseh družbenih dejavnikov ter v skladu s potrebami in materialnimi 
možnostmi slovenske družbe. 

Na postavljena vprašanja in pobudo za kompleksno ureditev Slovenskega 
psihiatričnega varstva prosim pismeni odgovor. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Delegatsko vprašanje postavlja 
delegat Jože Maček, kmetijsko področje, okoliš 6! 

Jože Maček: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legatsko vprašanje 6. okoliša s področja kmetijstva: 

Na zadnji seji regijske delegacije je bilo zastavljeno naslednje delegatsko 
vprašanje: V osnutku sprememb in dopolnitev družbenega dogovora o obliko- 
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vanju in izvajanju štipendijske politike v SR Sloveniji smo v 31. členu zasle- 
dili, da je bila predlagana valorizacija izračuna vrednosti katastrskega dohod- 
ka 14-kratni faktor na podlagi zadnjih povečanj vrednosti od leta 1963 dalje. 
Navedeni faktor se uporablja za izračun štipendij iz združenih sredstev, in 
sicer od 6. seje skupne komisije podpisnic na ravni republike, ki je bila v me- 
secu novembru 1976. 

V gradivu za 61. sejo Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije pa 
smo zasledili uradno ugotovljeni katastrski dohodek, ki prvotnega iz leta 1963 
povečuje za 475 %. Zanima nas, zakaj takšne razlike v določitvi katastrskega 
dohodka. 

Zahtevamo, da se kriteriji za dodelitev štipendij otrokom iz kmečkih dru- 
žin upoštevajo z realno ugotovljenimi povečanim katastrskim dohodkom. 

Na postavljeno vprašanje želimo odgovor. Navedeno vprašanje so obrav- 
navali tudi vsi trije zbori Skupščine občine, Svet za družbenoekonomske od- 
nose v kmetijstvu pri Občinski komisiji SZDL Žalec in kmetijska skupina za 
Zbor združenega dela za področje kmetijstva Občine Žalec. 

Zaključke v zvezi z določitvijo faktorja za izračun katastrskega dohodka 
je obravnavala tudi skupna komisija Jp°dpisnic samoupravnega sporazuma o 
štipendiranju učencev in študentov v občini Žalec in jih posredovala skupni 
komisiji podpisnic na ravni republike. 

To bi bilo vse. Prosili bi, če bi lahko dobili pismeni odgovor! Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Kdo še želi postaviti delegatsko 
vprašanje? Prosim, tovarišica Ida Tepej ima besedo! 

Ida Tepej: Ker smo pesimistično računali, da se bo seja veliko dlje 
zavlekla, upam da mi optimistično oproščate, da se še prijavljam. 

Delegacija me je namreč zadolžila, ne da postavim vprašanje, ampak da bi 
dala napotke za nadaljnje delo našim zanamcem, se pravi delegatom, ki 
pridejo. 

Ta vprašanja so se pri nas v delegaciji postavljala vztrajno 4 leta, pa smo 
jih skrivali, nazadnje pa sem prišla jaz v ogenj. 

Neenakost posameznih poklicev nas zelo moti. Oprostite, da govorim po 
domače. Ker je to zadnja skupščinska seja, mi naj bo dovoljeno, da sem 
malo bolj preprosta. Neenakost posameznih poklicev nas moti. Naša družba 
je socialistična. Imamo torej vsak toliko, kolikor zaslužimo s svojim delom. 
Teoretično. V praksi pa je takole. Ko pride zdravnik začetnik na prvo delovno 
mesto, dobi na razpolago osebni avtomobil in šoferja, če nima vozniškega do- 
voljenja. Ko nastopi službo vodovodni inštalater pri stanovanjski skupnosti, 
dobi na razpolago osebni avtomobil. Ko prideta na prvo delovno mesto inženir 
agronom ali gozdar, veste iz izkušenj, da si morata najprej kupiti osebni avto, 
šele potem bosta lahko opravljala svoj poklic. Želimo, da bi bili vsaj na začet- 
ku delovne dobe delavci bolj izenačeni. 

Obvezno prakso zahtevamo za vse ljudi. Podpiramo reformo šolskega si- 
stema in usmerjeno izobraževanje, ki bi bilo bliže neposredni proizvodnji. 
Učenci bi morali obvezno imeti svojega mentorja, ki bi bil zadolžen, da skrbi 
zanje v času, ko bodo na praksi. Mentor mora biti primerno nagrajevan. Nih- 
če ne sme prevzeti vodstvenega ali vodilnega delovnega mesta, dokler ni šel 
skozi življenjsko šolo neposredne proizvodnje. To je nujno. Le človek iz prakse 
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ve, da se nekatere reči teoretično lepo slišijo, praktično pa so težko izvedljive 
ali celo neizvedljive. Na ta problem posebej opozarjajo delavci, ki delajo v 
knjigovodstvu. Nevzdržno je, da se kontni plani neprenehoma menjavajo, ce- 
lo sredi leta, da sprejemamo zakone brez dodatnih predpisov in obrazložitev, 
kjer bi delavec zasledil primere iz prakse. Ko se človek znajde pred problemom 
se obrne na službo družbenega knjigovodstva, tam pa zve le, kaj zahteva pred- 
pis, nič pa o tem, kako bi se zahtevam predpis praktično lahko uporabil. Opo- 
zarjamo na dejstvo, da ima SDK še veliko moč, priganja delovne organizacije, 
da morajo v zakonitem roku oddati določene podatke. Nič pa ne moti delavcev 
iz SDK, da za te podatke nimajo na razpolago niti ustreznih obrazcev, da mo- 
rajo torej ljudje iz delovnih organizacij pisati zahtevane podatke na navaden 
papir. Sprašujemo tudi, kdo ima prav, SDK ali delavci, v primeru, ko je de- 
lovna organizacija uspešna, posluje z visokim ostankom dohodka, pa iz dolo- 
čenih razlogov ni uspela pripraviti predpisanih listin. Ali je delavec pri stroja 
upravičen do osebnega dohodka, ki ga je sam ustvaril, ali je SDK upravičena 
onemogočati izplačilo osebnih dohodkov, ker skupne službe delovne organiza- 
cije niso pravočasno predložile določenih papirjev. 

Menimo, da bi obvezno morali imeti vsi delavci, ki delajo na vodilnih in 
vodstvenih delovnih mestih, poleg prakse v neposredni proizvodnji še ustrezno 
izobrazbo. Morali bi se naučiti kako je treba ravnati z ljudmi. Morali bi se zna- 
ti sprijazniti z dejstvom, da je vodenje pogosto neprijetno, da je treba spoštovati 
predpise in zakone, da torej pravnik in računovodja nista tisti osebi v delovni 
organizaciji, ki namenoma otežujeta direktorjeve zamisli. Šola za poslovodne 
organe, ki jo je organizirala Gospodarska zbornica SR Slovenije v Skofji Loki, 
je zaorala ledino v pravi smeri. Upamo, da bo svoje delo izpopolnila in širila po- 
trebno ustrezno znanje med vodilnimi ljudmi v naših delovnih organizacijah. 

Opozarjajo tudi, da smo pri delu vse premalo usklađeni. Zahtevamo, da 
Zavod SR Slovenije za statistiko in SDK uskladita svoja hotenja. Zavod SR 
Slovenije za statistiko bi lahko mnogo podatkov dobil iz bilanc posameznih 
delovnih organizacij, ne pa, da se dogaja, da iščemo podatke na ta način za 
SDK, na drugi način za statistiko in še za samoupravne interesne skupnosti, 
ki si tudi lastijo dolžnost, da zahtevajo od delovnih organizacij določene po- 
datke. Poslovne skupnosti pa so žal zmeraj v iskanju izvirne. Če morajo dajati 
gospodarske organizacije SDK podatke v tisoč dinarjih, moramo Zavodu za 
statistiko v tonah, skupnostim pa gotovo natančno v litrih, kosih in kilogra- 
mih. 

Da ne bi napačno mislili, da je samo v gospodarstvu moč zaslediti ne- 
uklajeno delovanje posameznih institucij, naj povemo tale primer: Nekdo je 
več let delal z mladino. Za to je dobil papirnato priznanje od Zveze socialistič- 
ne mladine svoje občinske skupščine, dobil je priznanje v obliki plakete v re- 
publiškem merilu, za isto delo pa so ga na domačem občinskem komiteju ZK 
ostro grajali, češ da se vtika v reči, ki mu niso nič mar. Da vodi taka neuskla- 
đena praksa do malodušja in s tem do slabih gospodarskih ter družbenopoli- 
tičnih učinkov, je samo po sebi razumljivo. 

Se enkrat moramo opozoriti na problem alkoholizma, ki se ni nič zmanj- 
šal, odkar smo delegati. Vsi pošteni ljudje čutijo, da je družba naredila še pre- 
malo, da bi problem ublažila. Zasledili smo, da posveča vzgojni tisk precej po- 
zornosti alkoholizmu, kar pa še ni dovolj. Predlagamo, da bi začeli z zdravlje- 
njem otrok, ki izvirajo iz alkoholičnih družin. Znano je, da so otroci iz takšnih 
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družin močno prizadeti, vedenjsko moteni, čustveno razrvani, da jih okrog 
40 % stopi, ko odrastejo, na pot svojih staršev, da torej postanejo alkoholiki. 
Ce bi jim pravi čas omogočili spoznati problem alkoholizma, bi jim pomagali 
pri vključevanju v družbo in jih morda obvarovali, da ne bi stopili na pot 
svojih staršev. 

In končno. Sram me je, da moram Zbor združenega dela seznaniti s sla- 
bim gmotnim položajem delavca z najnižjim osebnim dohodkom. Najnižji oseb- 
ni dohodek je zagotovljen po sindikalni listi na ravni 2 900 dinarjev. Ce oba 
zakonca prejmeta tak osebni dohodek in imata troje otrok, je gospodarski po- 
ložaj te družine izredno zaskrbljujoč. Poglejmo, kakšni so stroški 5-članske 
družine: za stanovanje vsaj 300, za kurjavo in razsvetljavo vsaj 370, za var- 
stvo otrok 1300, nujni izdatki za razne prevoze 100, radio in televizija 111. Če 
računamo, da traja zimski plašč pet let, topla zimska obleka tri, perilo dve, 
obutev tri leta, potem mora imeti delavec vsaj 1400 din mesečno za tekstil in 
obutev. Otroškega dodatka dobi 980 dinarjev, za hrano ostane torej manj kot 
20 dinarjev na člana družine. K sreči ima delovna organizacija organizirano 
družbeno prehrano. Kosilo stane 20, malica pa 6 dinarjev. Vendar je to vseeno 
več, kot ostane delavcu za hrano, če odštejemo najnujnejše izdatke. Položaj 
take družine je precej resen. Ne čudimo se torej, da prihaja do prekinitev dela. 
Se bo prihajalo do njih, če bomo ravnali z delavci tako, kot to marsikje po- 
čnemo sedaj. Pri tem pa vemo, da je bil povprečni osebni dohodek Slovenca v 
preteklem letu skoraj 5000 dinarjev. Koliko velja tedaj naš delavec, če je pov- 
prečje za preteklo leto tako visoko, da delavec v letošnjem letu ne more priti 
v zgornjo mejo lanskega povprečja. 

Pa še nekaj bi rada rekla. Naš tovariš predsednik Štefan Nemec je z varno 
roko vodil tale zbor vseh 61 sej. Upam, da mu smem v imenu vseh zaželeti še 
naprej zdravja in srečno roko še pri vodenju mnogih zborov. Hvala lepa! (Plo- 
skanje.) 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Prav to, kar je povedala 
tovarišica Tepejeva, smo imeli priliko razčiščevati v našem mandatu skozi 
razna tematska in druga vprašanja. Mislim, da smo vseeno nekaj napravih in 
sodim, da smo prispevali tako k razvoju delegatskega sistema kot k razreševa- 
nju družbenoekonomskih odnosov in perečih vprašanj, ki jih je tovarišica na- 
vedla. Morda smo pri nekaterih stvareh šele na začetku. Obravnavali smo 
nekaj čisto tematskih zadev, ki so imele značaj preverjanja zakonskih in drugih 
ukrepov, ki smo jih tukaj sprejeli. Seveda problemi še obstajajo in bo imel 
tudi bodoči sestav skupščine verjetno še dosti dela. 

Mislim pa, da smo neko osnovo vendarle dali. Zato se tudi jaz pridružu- 
jem zahvalam, ki jih je izrekel tovariš predsednik v svojem uvodnem ekspo- 
zeju, tako delegatom, konferencam delegatov, skupinam delegatov in vsem, 
ki so prispevali k dobremu delu te skupščine oziroma našega zbora. Posebno 
se še zahvaljujemo predsednikom in članom naših odborov, ki so se prizade- 
vno, za vsako sejo, ne samo po enkrat, temveč tudi po večkrat sestajali in 
skrbeh, da so seje dobro potekale. 

Torej še enkrat vsem najlepša hvala! V svojem imenu želim zdravja in 
osebne sreče vsakemu posamezniku, vsem skupaj pa, da si prizadevamo še 
za nadaljnji razvoj samoupravnih odnosov, da bi uspešno reševali take prob- 
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leme, ki jih je tovarišica Tepejeva tu nakazala. Mislim, da je še več stvari, 
ki jih moramo sistemsko reševati, pri tem pa si prizadevati za nadaljnji raz- 
voj delegatskega sistema. 

Verjetno vas bo veliko takih, ki se boste še srečevali v teh prostorih, saj 
ste gotovo ponovno izvoljeni v delegacije. Imeli boste priložnost, da boste dali 
prvi impulz za delo novih temeljnih delegacij ter tako tudi za nadaljnje delo 
v Republiški in Zvezni skupščini. Hvala lepa! (Dolgotrajno ploskanje.) 

(Seja je bila končana ob 16.15.) 



58. seja 

(22. februarja 1978) 

Predsedovala: Mara Žlebnik, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Mara Zlebnik: Spoštovane tovarišice in tovariši dele- 
gati! Pričenjam 58. sejo Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije, ki sem jo sklicala na podlagi prvega odstavka 97. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije. 

V smislu 15. člena poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake 
seje, preden preidemo na določitev dnevnega reda, izvoliti Komisijo za verifi- 
kacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, ki mora pregledati pooblastila de- 
legatov in sestaviti poročilo za zbor. 

Ce dovolite, predlagam po abecednem redu občin v Komisijo naslednje 
delegate: Ahmeta Kalača, delegata občine Maribor za predsednika ter Jožeta 
Gerkiča, delegata občine Metlika in Matevža Požarnika, delegata občine Mo- 
zirje za člana. 

Zeli morda o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Prosim, da o predlogu 
glasujemo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (44 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja za 58. sejo Zbora občin izvoljeni: Ahmet 
Kalač za predsednika ter Jože Gerkič in Matevž Požarnik za člana. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane ter da pregleda po- 
oblastila ter sestavi poročilo za zbor, Vas delegate pa prosim, da ostanete 
na vojih mestih, ker bo Komisija takoj opravila svoje delo. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ker bi želeli, da bi Izvršni svet, kolikor bo 
to v njegovi moči, na vprašanja delegatov čimprej odgovoril, prosim delegate, 
ki imajo morda pripravljena pismena vprašanja, da jih oddajo sekretarju zbora. 
Ta vprašanja bomo takoj posredovali Izvršnemu svetu oziroma naslovnikom 
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z željo, da bi bil odgovor dan že na tej seji, pri točki predlogi in vprašanja 
delegatov. 

Vidim, da je Komisija opravila svojo nalogo. Nadaljujem sejo in prosim 
predsednika Komisije tovariša Kalača, da poda poročilo zboru! 

Ahmet Kalač: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Poročilo o pregledu pooblastil za 58. sejo Zbora občin, ki je bila sklicana 

za 22. februarja 1978 ob 9. uri v mali dvorani poslopja Skupščine SRS. 
Zbor občin Skupščine SRS ima 62 delegatskih mest. Komisija za verifi- 

kacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je iz predloženih po- 
oblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega zase- 
danja delegati vseh občin v Sloveniji, razen delegatov občin Dravograd, Po- 
stojna, Radlje ob Dravi in mesta Ljubljana. Navzoč je tudi delegat Obalne 
skupnosti občin Koper. 

Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, ki 
so jih delegati predložili, neoporečna, zato predlaga, da zbor poročilo sprejme 
in s tem verificira pooblastila delegatov za dnašnjo 58. sejo. 

Komisija tudi ugotavlja, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno 
razpravlja in sklepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Kalač! Prehajamo na 
razpravo o poročilu, ki ste ga pravkar slišali. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, 
ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo, naj prosim glasuje! 
(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 ter s tem verificiral poobla- 
stila delegatov za 58. sejo Zbora občin. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ker je podpredsednik našega zbora tovariš 
dr. Berce danes odsoten, mi dovolite, da v smislu tretjega odstavka 102. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije predlagam, da izvolimo tovariša Jakoba 
Beriča, delegata iz občine Novo mesto, da mi bo pomagal pri vodenju seje. 
Zeli o predlogu morda kdo razpravljati? (Ne.) Ima morda kdo kak drug pred- 
log? (Ne.) 

Če ne želi nihče razpravljati, prosim, da glasujete! Kdor je za ta predlog, 
naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Jakob Berič soglasno izvoljen za pomoč pri vodenju 
seje. Prosim tovariša Beriča, da zasede mesto v predsedstvu zbora! 

Na današnjo sejo zbora so bili poleg Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
povabljei še: Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, Republiška konfe- 
renca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Zveza sindikatov Slove- 
nije, Skupnost slovenskih občin in člani delegacije Socialistične republike Slove- 
nije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ ter Zveza komunalnih skup- 
nosti Slovenije, Skupnost za varstvo okolja Slovenije, Zveza stanovanjskih skup- 
nosti Slovenije, Urbanistični inštitut Socialistične republike Slovenije., Zadružna 
zveza Slovenije, Republiška skupnost za ceste Slovenije, Zavod Socialistične 
republike Slovenije za družbeno planiranje, Zveza združenj borcev NOV, Skup- 
ščina mesta Ljubljana, Javno pravobranilstvo Socialistične republike Slovenije 
in Zavod Socialistične republike Slovenije za statistiko. 
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Tako prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev 
dnevnega reda 58. seje Zbora občin. 

Izvršni svet nam je danes predložil v obravnavo predlog odloka o poobla- 
stitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da na zahteve temeljnih orga- 
nizacij združenega dela z nekrito izgubo odloča o roku za izplačevanje z za- 
konom zajamčenih osebnih dohodkov, s predlogom, da ga obravnavamo po 
hitrem postopku na današnji seji. 

Ker gre pri 4. in 5. točki dnevnega reda za vsebinsko povezanost v takem 
smislu, da ne bi bilo mogoče ločiti razprave o aktualni problematiki delovanja 
in organizacije uprave v Socialistični republiki Sloveniji od predlaganih nor- 
mativnih rešitev v predlogu za izdajo zakona oziroma v osnutku, predlagam, 
da obe točki dnevnega reda združimo in da obe analizi o problematiki uprave 
v Socialistični republiki Sloveniji in predlog za izdajo zakona o državni upravi 
in o Republiškem izvršnem svetu ter o republiških upravnih organih, z osnut- 
kom zakona, obravnavamo skupaj. 

Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 58. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnika 57. seje Zbora občin, 
3. predlog stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem uresničevanju dele- 

gatskega sistema v Skupščini SR Slovenije, 
4. a) aktualna vprašanja organizacije in delovanja Izvršnega sveta Skup- 

ščine SR Slovenije in republiških upravnih organov, 
b) problematika delovanja in organizacije občinskih upravnih organov, 
C) predlog za izdajo zakona o državni upravi, o Republiškem izvršnem 

svetu in o republiških upravnih organih, z osnutkom zakona. 
5. predlog stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje pro- 

storske, urbanistične in zemljiške politike v Socialistični republiki Sloveniji, 
6. predlog odloka o uvedbi obveznih priprav prostorskih planov v Socia- 

listični republiki Sloveniji, s poročilom o izvajanju delovnega programa za pod- 
ročje regionalnega prostorskega planiranja v Socialistični republiki Sloveniji 
za obdobje od leta 1075 do leta 1978, 

7. predlog zakona o spremembi zakona o financiranju splošnih družbenih 
potreb v družbenopolitičnih skupnostih, 

8. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stop- 
njah republiških davkov in taks, 

9. predlog zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične re- 
publike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1978, 

10. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
samoupravni stanovanjski skupnosti, z osnutkom zakona, 

11. osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o razlastitvi in pri- 
silnem prenosu pravice uporabe, 

12. predlog za izdajo zakona o nagradah in priznanjih Staneta Žagarja, 
z osnutkom zakona, 

13. predlog zakona o grobiščih in grobovih borcev, 
14. predlog zakona o varstvu družinskih članov osebe v obvezni vojaški 

službi, 
15. predlog zakona o investicijskih vlaganjih Socialistične republike Slo- 

venije v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju 1978 do 1982, 
16. predlog odloka o statističnih raziskovanjih Socialistične republike Slo- 

venije v letu 1978, 
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17. pedlog odloka o soglasju k samoupravnim sporazumom in statutom 
visokošolskih organizacij, 

18. predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da na zahteve temeljnih organizacij združenega dela z nekrito izgubo odloča 
o roku za izplačevanje z zakonom zajamčenih osebnih dohodkov, 

19. dogovor o kreditiranju plasmaja opreme in ladij v Jugoslaviji v času 
od leta 1977 do leta 1980, 

20. volitve in imenovanja, 
21. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli morda o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Ne.) Pred- 

lagam, da o predlaganem dnevnem redu glasujemo. Kdo je za? (57 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno določen 
tak, kot sem ga danes predlagala. 

Ker predloga odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije, da na zahteve temeljnih organizacij združenega dela z nekrito izgubo od- 
loča o roku za izplačevanje z zakonom zajamčenih osebnih dohodkov, ni ob- 
ravnaval naš Odbor za finance, ki je za obravnavo tega akta pristojen, bi pred- 
lagala, da v smislu 47. člena poslovnika našega zbora imenujemo skupino de- 
legatov za proučitev omenjenega predloga odloka. 

Ce mi dovolite, bi v to skupino predlagala: Rada Ostrouška, poročevalca 
Odbora za finance, za predsedujočega in Roka Kržana, delegata iz občine Bre- 
žice, Toneta Polajnarja, delegata iz občine Skofja Loka, Miroslava Nakrsta, 
delegata iz občine Nova Gorica in Franca Bratušo, delegata iz občine Murska 
Sobota, za člane. 

Zeli morda o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče razprav- 
ljati, predlagam, da o predlogu glasujete! Kdo je za? (57 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo v skupino delegatov za proučitev danes predloženega 
predloga odloka imenovali Rada Ostrouška, Roka Kržana, Toneta Polajnarja, 
Miroslava Nakrsta in Franca Bratušo. 

Prosim pravkar imenovano skupino, da se takoj sestane v sobi 84, da pro- 
uči predlagane rešitve v predloženem predlogu odloka in da pripravi poro- 
čilo za zbor. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 
veščam, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in Druž- 
benopolitičnim zborom poslušali uvodni obrazložitvi k 3. in 4. točki dnevnega 
reda, to je k predlogu stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem uresničevanju 
delegatskega sistema v Skupščini Socialistične republike Slovenije in k analizi 
o aktualnih vprašanjih organizacije in delovanja Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in republiških upravnih organov, k analizi o problematiki delo- 
vanja in organizacije občinskih upravnih organov in k predlogu za izdajo za- 
kona o državni upravi, Republiškem izvršnem svetu in republiških upravnih 
organih, z osnutkom zakona. 

Uvodno obrazložitev k predlogu stališč o delegatskem sistemu bo podal 
tovariš Ludvik Golob, predsednik Odbora za družbenopolitični sistem Družbe- 
nopolitičnega zbora, uvodno obrazložitev k celotni problematiki uprave, s 
predlogom za izdajo zakona, pa bo podala tovarišica Eva Naglič, članica Iz- 
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vršnega sveta in republiška sekretarka za pravosodje, organizacijo uprave in 
proračun. 

Skupno zasedanje bom po dogovoru med predsedniki vodila jaz. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 57. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika ste prejeli z dopisom z dne 3. 2. 1978. Ima kdo k zapis- 
niku 57. seje Zbora občin kakšno pripombo ali popravek? (Nihče.) 

Dajem odobritev zapisnika 57. seje Zbora občin na glasovanje. Kdor je za 
to, da se odobri ta zapisnik, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 57. seje Zbora občin. 
Sedaj vas prosim, da greste v veliko dvorano v prvem nadstropju, kjer 

bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in Družbenopolitičnim 
zborom poslušali uvodni obrazložitvi k 3. in 4. točki dnevnega reda. 

Po skupnem zasedanju nadaljujemo sejo našega zbora v tej dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10.30.) 

Predsednica Mara Žlebnik: Tovarišice in tovariši delegati! Pred- 
lagam, da nadaljujemo sejo našega zbora. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog stališč, 
priporočil in sklepov o nadaljnjem uresničevanju delegatskega sistema v Skup- 
ščini Socialistične republike Slovenije, ki ga je predložil v obravnavo Odbor 
za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 
Odbor je za svojega predstavnika določil tovariša Bena Zupančiča. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem * zasedanju. Predstavnik 
Izvršnega sveta je Vlado Tance, namestnik republiškega sekretarja za pravo- 
sodje, organizacijo uprave in proračun. 

Predlog stališč, priporočil in sklepov je objavljen v Poročevalcu št. 1 z 
dne 30. 1. 1978. Prejeli ste tudi popravke predlagatelja in mnenje Izvršnega 
sveta. Danes na klop ste prejeli še amandmaje predlagatelja. 

Predlog dokumenta so obravnavali vsi štirje odbori našega zbora, Zakono- 
dajno-pravna komisija in Komisija za pravosodje, ki so predložili zboru pisme- 
na poročila. 

Vprašujem poročevalce delovnih teles zbora in Skupščine, ali želijo po- 
ročila še ustno dopolniti! (Ne.) 

Na podlagi predloga stališč, priporočil in sklepov ter poročil delovnih te- 
les pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Ahmet 
Kalač, delegat občine Maribor! 

Ahmet Kalač: Tovarišica predsednica! Skupina delegatov za Zbor 
občin v Mariboru je obravnavala ta stališča in ob tem meni, da je ocena, da 
se je delegatski sistem učinkovito uveljavil na vseh ravneh odločanja, realna, 
vendar pa je treba izhajati iz tega, da je bilo omogočeno delovnim ljudem in 
občanom soodločanje pri oblikovanju stališč in predlogov od temeljnih organi- 
zacij združenega dela naprej. Ugotavlja se namreč, da temeljne organizacije 
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niso bile vedno vključene v obravnave vseh pomembnih sistemskih aktov, 
predvsem pa ne zveznih. 

Glede ustvarjanja pogojev za delo delegatov smo prišli do ugotovitev, da 
se delegati še vedno obravnavajo kot nekakšni organi, ki delujejo samo na- 
vzven, nimajo pa enako pomembnega položaja kot v ostalih samoupravnih in 
delovnih organizacijah. 

Ugotavljamo tudi, da je bilo konkretno delo družbenopolitičnih organizacij 
in strokovnih služb v organizacijah združenega dela za pomoč delegatom zelo 
pomanjkljivo. Te pomoči skorajda ni bilo. V tem mandatnem obdobju so druž- 
benopolitične organizacije sicer večkrat analizirale stanje na področju uveljav- 
ljanja in uresničevanja delegatskega sistema, niso pa delegatom nudile kon- 
kretne pomoči. Kljub načelno zapisanim stališčem imamo delegati konkretno 
delo, zato bo potrebno v bodoče določiti, kdo je znotraj delovne organizacije 
odgovoren in zadolžen za izvajanje delegatskega sistema. 

V dosedanjem obdobju največkrat delegati nismo dobili mnenja in stališč 
strokovnih služb do določenega gradiva, ki je bilo v obravnavi. Govorim o de- 
lovnih organizacijah, kjer sta obravnavali gradivo na skupni seji skupini za 
Zbor združenega dela in za Zbor občin. Obenem pa včasih od strokovnih služb 
v organizaciji dobimo očitek, da nismo dosegli tistega, kar se je od nas pri- 
čakovalo. 

Ugotavljamo tudi, da so v zborih Republiške skupščine predlagatelji pre- 
malo upoštevali stališča, predloge in iniciative delegatov, razen tega pa imamo 
velikokrat kaj malo časa za razprave v Skupščini. Tipičen primer za to je 
današnje skupno zasedanje, ko smo poslušali predlagatelje določenih stališč, 
delegatom pa ostane malo časa za razpravo — mislim na uvodno besedo o de- 
lovanju upravnih organov, ki jo je dala tovarišica Nagličeva. 

Glede skupin delegatov v sklepnem dokumentu o nadaljnjem uresniče- 
vanju delegatskega sistema ni veliko povedanega. Vendar pa je dejstvo, da 
tudi v prihodnje brez skupin delegatov ne bomo mogli delovati, tako ne zaradi 
tehnike obravnav kot tudi ne zaradi vsebinskega dela. Jasno je tudi, da je 
potrebno delo skupin delegatov in temeljnih delegacij v prihodnje še prouče- 
vati in dograjevati, predvsem glede čimvečje odprtosti teh skupin in glede 
delegiranja fleksibilnih delegatov v skupino. 

Menih smo, da naj bi skupine, kot jih imamo sedaj v občini Maribor, 
ostale še naprej. Mislim celo, da bi tudi v drugih slovenskih občinah morah 
preiti na tako metodo dela. Verjetno bi s tem dosegli vsebinsko boljše delo 
okoliških skupin, za katere ugotavljamo, da niti organizacijsko niti vsebinsko 
niso zaživele in ne delujejo' tako, kot je bilo zastavljeno, saj delegati, delegirani 
v okoliške skupine, skoraj nikoli nimajo izoblikovanih stališč svoje občine ozi- 
roma svojega območja. 

V bodoče bi bilo potrebno dati več poudarka programski in časovni uskla- 
đenosti sej občinskih, Republiške in Zvezne skupščine. Seje občinskih in Re- 
publiške skupščine si prehitro sledijo, tako da je premalo časa za obravnavo in 
usklajevanje stališč v temeljnih delegacijah in konferencah delegacij. 

Ugotavljamo tudi, da je sodelovanje zveznih delegatov z občinsko skup- 
ščino s skupinami delegatov premajhno. Zaradi odmaknjenosti Zveznega zbora 
od baze bi bilo treba natančneje razjasniti in opredeliti relacijo med delegati 
Zveznega zbora in občino. Najti bi morali ustrezno metodo dela, ki bi omo- 
gočala, da bi se lahko zvezni delegati vključevali v obravnavo gradiva v okviru 
skupin delegatov tako, da bi lahko dobili o določenih vprašanjih tudi stališče 
13 
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širše delegatske baze, to je delegacij in konferenc delegacij. Proučiti bi bilo 
treba tudi možnost, da bi zvezne delegate vabili na posebne posvete v zvezi 
s konkretno problematiko, ki jo obravnava Zvezni zbor. 

V stališčih in sklepih ni nakazan problem pošiljanja gradiv za seje Re- 
publiške skupščine. Vemo, da so včasih roki zelo kratki. Ce hočemo namreč 
spoznati avtentične interese vseh delegacij, predvsem v združenem delu, bi se 
morali držati vsaj tistih rokov, ki so določeni v poslovniku Skupščine SR 
Slovenije, kar pomeni, da bi morah delegati dobiti gradivo najmanj 30 dni 
pred sejo. Danes smo nekaj dobili tudi na mizo po hitrem postopku. 

Kljub večkratnim pripombam glede nesprejemljivosti sprejemanja dolo- 
čenih aktov po hitrem postopku smo v zborih Republiške skupščine še vedno 
priče takemu načinu dela. Mnenja smo, da se je treba hitremu postopku spre- 
jemanja aktov, posebno tistih, ki pomenijo finančno obremenitev organizacij 
združenega dela, izogibati. 

V zvezi z informiranjem delegatov bi kazalo v Poročevalcu dodati tudi 
kratko vsebino razprave in pripomb, ki so bile predložene v posameznih od- 
borih in komisijah oziroma sprejete v zvezi z določenimi zakoni in drugimi 
akti. Mnenja smo, da bi s tem olajšali delo delegatom in jim omogočili boljše 
razumevanje skupščinskih gradiv. Hvala. 

Predsednica Mara Žlebnik: Kdo še želi razpravljati? Prosim, to- 
variš Tone Volčič, delegat občine Kranj! 

Tone Volčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na pobudo Kluba delegatov je bila tudi v Kranju organizirana razprava o 
predlogu stahšč, priporočil in sklepov o nadaljnjem uresničevanju delegatskega 
sistema v Skupščini SR Slovenije, na kateri so poleg članov skupin Občinske 
skupščine, ki delegirata delegate v zbora Republiške skupščine, sodelovali tudi 
predstavniki vodstev družbenopolitičnih organizacij, delegati Socialistične re- 
publike Slovenije v Zvezni skupščini, predstavniki Skupščine SR Slovenije in 
seveda predstavniki Kluba delegatov. 

V intenzivni in poglobljeni razpravi so razpravljalci v celoti podprli pred- 
loženi predlog z utemeljitvijo, da ustrezno in realno ocenjuje dosedanje re- 
zultate razvoja delegatskega sistema ne le v Republiški skupščini, temveč da 
te ugotovitve veljajo v bistvu tudi za občine. Prav tako se je izoblikovalo mne- 
nje, da priporočila in sklepi glede nadaljnjega razvoja opredeljujejo vsa tista 
ključna vprašanja, na katera kaže v prihodnje usmeriti vso politično, pa tudi 
organizacijsko aktivnost, da bi presegli probleme, ki so bili značilni za delo de- 
legatske baze, za delo delegacij in seveda tudi za skupščine v preteklem man- 
datnem obdobju. 

Ob taki splošni in enotni podpori predloženemu dokumentu pa sfe je iz- 
oblikovala tudi vrsta mnenj, katera bi kazalo pri bodočem praktičnem uresni- 
čevanju koncepta delegatskih skupščin upoštevati. 

Tako smo na primer ugotovili, da smo mnogokrat do dela delegacij in do 
dela delegatov pri vrsti vprašanj vse preveč kritični. V preteklem razgibanem 
obdobju skupščinske aktivnosti so bile delegacije in delegati izredno obreme- 
njeni s svojimi delegatskimi obveznostmi, saj je bila pred njimi nadvse od- 
govorna, pa tudi časovno opredeljena naloga uskladiti številne zakonske ter 
ostale predpise z novo ustavo, pa tudi z zakonom o združenem delu. 
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Obsežnost dnevnih redov iz gradiv za seje zborov Republiške skupščine 
verjetno to ugotovitev najbolj potrjuje. Pri svojem delu delegacije niso dobi- 
vale ustrezne pomoči ostalih dejavnikov v svojih skupnostih, med njimi tudi 
družbenopolitičnih organizacij. Pri tem menimo, da so družbenopolitične orga- 
nizacije nosilke in sestavni del delegatskega sistema in so zato odgovorne za 
smotrno in aktivno povezavo delegacij z njihovo bazo. 

Nujno bo na nek način, ali v obliki poslovnikov ali drugih dokumentov 
in sprejetih aktov, opredeliti delovanje družbenopolitičnih organizacij pri ob- 
ravnavanju posameznih pomembnih dokumentov in odgovornost za stališča, 
ki jih skupno z ostalimi dejavniki sprejemajo delegacije. To smo sicer uspeli v 
samoupravnih aktih delovnih organizacij in krajevnih skupnostih, vendar ugo- 
tavljamo, da glede obveznosti družbenopolitičnih organizacij do delovanja de- 
legacij nastaja določena vrzel. Stvari niso dogovorjene, niso usklađene in se- 
veda tudi niso obvezujoče postavljene. 

S prakso, da je vodja delegacije v največ primerih edini odgovoren za delo 
delegacije, moramo prekiniti, če hočemo preseči dosedanji način dela naših 
delegacij. Vzporedno s tem si bomo morali prizadevati, da se delegati razbre- 
menijo ostalih političnih in samoupravnih zadolžitev. Delo v delegacijah je 
namreč toliko zahtevno, da zahteva zares polno angažiranje. 

V naši občini ugotavljamo, da delegati Republiške skupščine oziroma člani 
skupin opravljajo v povprečju še po pet drugih funkcij. Ugotovili smo tudi, da 
je bilo delo sedanje skupščine usmerjeno pretežno na sprejemanje normativnih 
aktov. Potrebno bi se bilo bolj spuščati na posamezna področja, jih ocenjevati 
in sprejemati ukrepe za njihovo urejanje. Menimo, da se je ta proces začel 
v zborih Republiške skupščine v zadnjem obdobju, kar delovni ljudje in tudi 
Skupščina občine Kranj izredno pozdravlja. 

Zaradi velikega števila na novo sprejetih zakonov in predpisov tudi ni 
bilo v preteklem mandatnem obdobju mogoče tekoče zasledovati izvajanja 
sprejetih ukrepov in pripravljati sprejetja vzporednih dokumentov za njihovo 
izvajanje. Mislim, da se posledice tega prav gotovo občutijo danes v praksi in 
življenju. Predlagamo tudi, da se ob sprejemanju posameznih zakonov določi 
rok za sprejetje spremljajočih predpisov, kjer to seveda zahteva sprejeti za- 
konski akt. 

Prav tako se pridružujemo že izraženemu mnenju, da se pobude iz občin 
le s težavo uveljavljajo v zborih Republiške skupščine, kljub temu, da so v 
mnogih primerih resnično realno in ustrezno dokumentirane in jih delegati iz 
občin utemeljujejo tudi v skladu s praktičnimi primeri izvajanja predpisov v 
občinah. 

Delegati smo imeli tudi pripombe k delu Kluba delegatov, ker se njegova 
aktivnost v občinah v preteklem obdobju ni občutila. Zato predlagamo, da bi 
njegov izvršilni odbor izdelal ustreznejši sistem dela, zlasti pa v okviru njega 
zagotovil večjo povezanost z delegatskimi skupinami pri občinskih skupščinah. 

Ob koncu razprave je bilo sklenjeno, da. se predlog stališč in priporočil ter 
sklepov o nadaljnjem uresničevanju delegatskega sistema v Skupščini SR Slo- 
venije, ki ga predlaga Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega 
zbora, v celoti sprejme. 

Predsednica Mara 2lebn,ik: Hvala, tovariš Volčič! Želi še kdo raz- 
pravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
13» 
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Najprej bomo glasovali o amandmajih predlagatelja, ki ste jih dobili danes 
na klop. Gre za amandmaje k 6. alinei točke 3/II, k drugemu odstavku točke 
5/II in drugemu odstavku točke 11/11. Prosim, da se o teh amandmajih izrečejo 
predstavniki delovnih teles Skupščine in zbora! Tovariš Horvat? (Soglaša.) Za- 
konodajno-pravna komisija? (Soglaša.) Hvala! 

Ker ne gre za bistvene vsebinske spremembe in ker delovna telesa z 
amandmaji soglašajo, mislim, da lahko o vseh glasujemo skupaj. Morda kdo 
temu predlogu nasprotuje? (Ne.) Prosim, da o predlogu glasujete! Kdor je za 
predlagane amandmaje, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji predlagatelja soglasno sprejeti. 
Glasovati moramo še o predlogu stališč, priporočil in sklepov v celoti. Kdor 

je za, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog tega dokumenta. 
Preden preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, bi vas obvestila, da 

sta naknadno prišla še tudi delegat Skupščine mesta Ljubljana in delegat ob- 
čine Postojna. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na analizo o aktu- 
alnih vprašanjih organizacije in delovanja Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in republiških upravnih organov, analizo o problematiki delovanja in or- 
ganizacije občinskih upravnih organov in na predlog za izdajo zakona o državni 
upravi, o Republiškem izvršnem svetu in republiških upravnih organih, z osnut- 
kom zakona. 

V uvodni obrazložitvi tovarišice Nagličeve ste slišali, da Izvršni svet pred- 
laga, da se osnutek zakona prekvalificira v teze za zakonski osnutek, s čimer 
je odpadel predlog Izvršnega sveta, da se združita prva in druga faza zakono- 
dajnega postopka. 

Obe analizi, predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek je Skupščini 
predložil v obravnavo njen izvršni svet. Za svojega predstavnika je določil 
Vlada Tanceta, namestnika republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun. 

Obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Celotno gradivo so ob- 
ravnavali: Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za pravo- 
sodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki so predložili pismena poročila. Že- 
lijo morda poročevalci delovnih teles poročila še ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. K razpravi se je 
že prijavila tovarišica Breda Verstovšek, delegatka občine Žalec! 

Breda Verstovšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! V naši delegaciji smo osnutek zakona o državni upravi, Republiškem 
izvršnem svetu in republiških upravnih organih skrbno predelali. Razprava o 
njem pa je potekala tudi v raznih drugih skupinah. S posebnim zanimanjem smo 
obravnavali analizo o problematiki delovanja in organizacije občinskih upravnih 
organov. Menimo, da iz te analize izhajajo mnoge ugotovitve, ki so kot primer- 
nejša rešitev pri organizaciji bodočih, zlasti občinskih upravnih organov, vse- 
bovane v osnutku zakona. 

V razpravi so se izoblikovala naslednja pomembnejša stališča oziroma pri- 
pombe : 
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Pripombo predlagamo k naslovu zakona. Lahko bi bilo iz naslova razvidno, 
da gre tudi za organe državne uprave v občini. Še primerneje bi bilo na kratko 
povedano: zakon o državni upravi. 

O dosedanji sestavi izvršnih svetov skupščin občin je bilo že obilo raz- 
prave in ocen, da so le-ti preveč uradniški in direktorski. V naši skupini smo 
bili mnenja, da v 30. členu varianta sploh ne pride v poštev, da pa so tudi v 
drugem odstavku postavljene preostre omejitve glede individualnih poslo- 
vodnih organov. Saj gre vendar za najbolj odgovorne in najsposobnejše de- 
lavce! Preveč jih izključujemo. ^ 

V členih od 94 do 104 so vsebovana določila o razmerjih organov državne 
uprave do organizacij združenega dela in samoupravnih interesnih skupnosti 
in do drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter do občanov. V tem delu 
pogrešamo določila o odnosu do krajevnih skupnosti. Zato predlagamo, da se v 
posebnem členu ali poglavju opredeli odnos upravnih organov do krajevnih 
skupnosti in nasprotno. V vsakodnevni praksi se namreč delovanje upiavnih 
organov močno povezuje s krajevnimi skupnostmi. 

Ugotovili smo, da je tudi za upravne organe, podobno kot za vsa ostala 
področja družbenega delovanja, zelo pomembno, kakšni so materialni m ka- 
drovski pogoji. Znano je, da je težko dobiti ustrezne strokovnjake v občinske 
in republiške upravne organe, zato tudi ni zavidljive kadrovske strukture. Pred- 
lagamo, da bi v zakon vnesli več določil o pogojih delovanja. 

V osmem in devetem poglavju naj bi bila podrobneje obdelana le tista 
vprašanja iz zakona o združenem delu, ki so svojstvena za organe državne 
uprave. , . , . . ,. 

Menimo da je preveč splošnih določil iz tega zakona, sa] bi sicer mogli 
nekatera vprašanja še podrobno zajeti. Zlasti je potrebno proučiti delovna 
razmerja. Umestno bi bilo tudi upoštevati, da imamo v Sloveniji različno ve 
like občine in različno organizacijo upravnih organov. Zato pozdravljamo po- 
budo da pride čimprej do enotnejšega sistema, zlasti tudi v odnosu med ob- 
čino 'in republiko ter obratno. Misliti pa je treba tudi na racionalizacijo pri 
bodoči organizaciji državne uprave v občini. 

Predsednica Mara Zlebnik: Z razpravo nadaljuje tovariš Slavko 
Burja, delegat občine Slovenske Konjice! 

Slavko Burja: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Slovenske Konjice 
j ena seji dne 17. tega meseca obravnavala osnutek zakonao državni upravi, 
Republiškem izvršnem svetu in republiških upravnih organih ter daje k osnut- 
ku zakona naslednje pripombe. 

1. Podpiramo sprejetje zakona, ki sistemsko opredeljuje vlogo, položaj, 
pravice in odgovornosti organov državne uprave ter daje osnovo za realizacijo 
ustavnih načel in političnih stališč o preobrazbi državne uprave. 

2. Menimo, da so razmerja organov državne uprave do skupščine, razmerja 
med izvršnimi sveti in upravnimi organi, medsebojna razmerja državnih orga- 
nov, predvsem pa razmerja organov državne uprave do družbenopolitičnih 
oganizacij, organizacij združenega dela, občanov in delovnih ljudi v osnutku 
primerno opredeljena. 

3. Predlagamo, da se v izhodiščih za organizacijo upravnih organov pred- 
vidi kot individualno vodeni upravni organ tudi oddelek. 
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Po našem mnenju je namreč neustrezno ustanoviti občinski sekretariat 
za upravno področje z manjšim obsegom nalog, ki jih opravlja v občini štiri 
ali pet delavcev. V mislih imamo resor notranjih zadev in zadev s področja 
ljudske obrambe, ki mora biti po veljavnih zakonskih določbah organiziran 
kot samostojni upravni organ. 

Skupščini SR Slovenije ob tem predlagamo, da v posebnem postopku pro- 
uči možnost spremembe tistih določb zakonov s področja notranjih zadev in 
ljudske obrambe, ki zahtevajo ustanovitev samostojnega upravnega organa za 
ti dve področji. 

4. Za neovirano delovanje upravnih organov in za izvrševanje njihovih 
nalog je po našem mnenju potrebno, da zagotovi skupščina tem organom v 
okviru sredstev za delo tudi sredstva za modernizacijo poslovnih prostorov in 
za kadrovska stanovanja. Dodelitev teh sredstev naj bo vezana na predhodni 
program, ki ga verificira izvršni svet. 

5. Glede na dejstvo, da bodo v občinskih upravah, kljub eventualni spre- 
membi ustreznih zakonov, še vedno obstajali upravni organi z majhnim šte- 
vilom delavcev, to so notranje zadeve, ljudska obramba, geodetska uprava, 
strokovna služba skupščine in izvršnega sveta ter kadrovska služba, po našem 
mnenju ne bi bilo racionalno, da bi delavci teh organov oziroma služb ures- 
ničevali samoupravne pravice v okviru svoje delovne skupnosti. Menimo, da v 
teh primerih delavci sploh ne bi mogli uresničevati samoupravnih funkcij, ker 
zaradi majhnega števila niti ne bi mogli oblikovati delovnih teles samouprav- 
nega organa. Zato predlagamo, da dopusti zakon možnost oblikovanja skupnega 
organa samoupravljanja v primerih, ko delovna skupnost organa nima vsaj 
sedem ali deset delavcev. Zaradi koordinacije pri uresničevanju samoupravnih 
pravic in reševanju določenih skupnih vprašanj (kadrovska politika, organi- 
zacija dela, izobraževanje, stanovanjska vprašanja, modernizacija opreme) me- 
nimo, da bi vendarle veljalo razmisliti o organu upravljanja, ki bi se oblikoval 
na nivoju delovne organizacije občinskih upravnih organov. Ob tem pa po- 
udarjamo, da ne predlagamo uresničevanja samoupravne funkcije v okviru 
enotne delovne skupnosti v smislu dosedanjega stanja na tem področju. Hvala 
lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Burja! Besedo ima Zden- 
ka Ferčnik, delegat Skupščine občine Lj ubij ana-Center! 

Zdenka Ferčnik: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Naša 
delegacija je sprejela predloge in pripombe Izvršnega sveta Skupščine občine 
Ljubljana-Center, ki so naslednji. 

Položaj delavca pri sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja v uprav- 
nem organu bi bilo treba bolj izenačiti s položajem ostalih delavcev. V zakona 
bi bilo potrebno natančneje določiti, kateremu funkcionarju, ki je bil razrešen 
funkcije, ne preneha delovno razmerje. 

Rešitve glede notranje organizacije in razporeditve nalog in opravil v 
upravnem organu so v členih od 121 do 127 ustreznejše od rešitev v variantah. 
Zato bi bilo treba popraviti tudi osnutek zveznega zakona v tem smislu. 

Razmisliti je potrebno, ali naj v državni upravi ostane naziv »vodilni de- 
lavec«, kajti zakon o združenem delu in njegovi izvedbeni predpisi tega naziva 
ne poznajo več. 



58. seja 199 

Glede na specifično sprejetje statuta občine bi bilo primerneje, da občin- 
ske skupščine uredijo čimveč vprašanj z odloki, statut pa naj bi urejeval te- 
meljna razmerja. 

Potrebno bi bilo, da zakon o državni upravi, ker tega ne bo uredil zakon 
o družbenopolitičnih osnovah svobodne menjave dela, natančneje uredi raz- 
merja upravnih organov do strokovnih služb samoupravnih interesnih skup- 
nosti. 

Opredelitev, kdo ne more biti član izvršnega sveta, je ustreznejša v členu 
kot v varianti. 

Preveriti bi bilo treba, ali sta drugi odstavek 83. člena in 295. člen osnutka 
v skladu z ustavo SR Slovenije. 

Urejanje samoupravnih pravic delovne skupnosti, ki ima do pet delavcev, 
bi bilo potrebno jasneje opredeliti. To je v drugem odstavku 193. člena, ki ni 
razumljiv. n 

V 170. členu osnutka bi bila ustreznejša določba, da družbeni dogovor skle- 
nejo izvršni sveti in ne občinske skupščine. 

Sama delegacija pa je imela naslednje pripombe oziroma vprašanja: 
Ali bo novi zakon poskrbel, da se bo organizacija dela v upravnih organih 

modernizirala? Kateri strokovni organ je pregledal produktivnost v upravi v 
zvezi z novim zakonom? Iz osnutka zakona je razvidno, da se bo državna upra- 
va še bolj širila in s tem bremenila splošno porabo. Pri delu državne uprave 
bi bilo potrebno bolj uporabiti obstoječe informativne sisteme, zlasti pri zbi- 
ranju in obdelavi podatkov, ki jih uprava in drugi organi potrebujejo na raz- 
ličnih področjih oziroma nivojih. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovarišica Ferčnikova! Besedo 
ima Jana Petrovac, delegatka občine Trebnje! 

Jana P e t r o v a c : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Delegacija za Zbor občin pri Skupščini občine Trebnje je na svoji seji 
obravnavala osnutek zakona o državni upravi, o Republiškem izvršnem svetu 
in o republiških upravnih organih. 

V razpravi, v kateri je sodeloval tudi predsednik Izvršnega sveta Skup- 
ščine občine Trebnje, so se oblikovale določene pripombe glede nekaterih določb 
osnutka zakona, če jih apliciramo na položaj v občini, kakršna je naša. 

Zato vam posredujemo naše pomisleke glede sestave izvršnega sveta in 
organizacije občinskih upravnih organov. 

Sestava izvršnega sveta. Osnutek zakona v 30. členu opredeljuje, kdo 
vse ne more biti član izvršnega sveta. Med drugim izloča tudi individualni 
poslovodni organ organizacije združenega dela ter predsednike in člane kole- 
gijskega poslovodnega organa takšne organizacije. 

Takšna opredelitev je verjetno odraz bojazni, da bi bil tako imenovani 
zunanji del članov izvršnega sveta sestavljen pretežno iz direktorjev organiza- 
cij združenega dela, kar je bil primer v nekaterih občinah v sedanji man- 
datni dobi. 

Delegacija ne razpolaga s podatki, ali je tak sestav izvršnega sveta oteže- 
val izvajanje sprejete politike ter izvrševanje zakonov in drugih predpisov, 
vendar je prepričana, da je tak sestav odraz pomanjkanja ustreznih kadrov, ki 
bi bili sposobni in pripravljeni prevzeti odgovorne funkcije. To še posebej 
velja za manjše in manj razvite občine, kjer je pomanjkanje kadrov še zlasti 
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veliko. Praksa, pa tudi opredelitev 35. člena osnutka zakona je taka, da so po- 
samezni člani izvršnega sveta v njem še posebej zadolženi in odgovorni za iz- 
vajanje politike na določenem področju, to pa pomeni, da morajo določeno 
področje dela poznati, ker se v praksi upošteva že pri kadrovanju za izvr- 
sni svet. 

Z izločitvijo individualnih poslovodnih organov iz sestave izvršnega sveta 
bi bilo v določenih primerih zaradi pomanjkanja kadrov onemogočeno določiti 
ustrezen sestav izvršnega sveta. Mislimo, da tudi ne moremo enačiti direktor- 
jev organizacij združenega dela s poslovodnimi organi interesnih skupnosti, 
saj je odvisnost kreiranja politike teh skupnosti in občinske skupščine ne- 
primerno večja. 

Glede na to predlagamo, da se v predlogu zakona taka določba 30. člena 
opusti, s politično-kadrovskimi ukrepi za zagotovi ustrezen kadrovski sestav 
izvršnih svetov. V skrajnem primeru pa naj se z določitvijo ustreznega od- 
stotka onemogoči preveliko število direktorjev v izvršnih svetih občin. 

Iz istih razlogov mislimo, da varianta k drugemu odstavku 30. člena 
osnutka zakona ni sprejemljiva. 

Pomisleke imamo tudi o primernosti določb o uresničevanju samoupravnih 
pravic delavcev delovnih skupnosti upravnih organov, kar je povezano tudi z 
organizacijo upravnih organov oziroma nasprotno. V osnutku zakona ponuđena 
rešitev je morda primerna za delavce v republiških upravnih organih in v 
upravnih organih velikih občin. Ni pa primerna za delavce v upravnih orga- 
nih srednjih in manjših občin. V teh bodo verjetno še tudi v bodoče organizi- 
rani upravni organi z manjšim številom delavcev — pet do deset. Taka organi- 
zacija bo nujna, včasih po sili zakona (za notranje zadeve, ljudsko obrambo, 
geodezijo, področje davkov), drugič pa zato, ker je ponujena rešitev v 253. 
členu osnutka zakona, to je ustanovitev enotnega občinskega sekretariata, po 
našem mnenju praktično uresničljiva le v manjših občinah. 

Strinjamo se, da delavci samostojno odločajo o uresničevanju samouprav- 
nih pravic, vendar naj bo samoupravna organiziranost hkrati praktična, pa 
tudi ekonomična. Predlagana rešitev bo zahtevala vrsto raznih samoupravnih 
aktov, in to za majhno število delavcev, zahtevala ločeno finančno poslovanje 
in knjigovodstvo, v majhnih delovnih skupnostih pa tudi onemogočala uskla- 
janje interesov delavcev z drugimi upravnimi organi. 

Menimo tudi, da bi vsaj pri sprejemanju finančnih načrtov moral imeti 
določen vpliv izvršni svet. Zato predlagamo, da zakon predvidi tudi možnost 
združevanja uresničevanja samoupravnih pravic, pri čemer pa bi moral vlogo 
predstojnika prevzeti izvršni svet. Hvala. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa! K besedi se javlja tovariš 
Oton Polič, delegat občine Ptuj! 

Oton Polič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ob analiziranju delegatskega sistema v naši občini smo se vedno ustavljali 
tudi ob ugotovitvah, da bo potrebno tem novim odnosom prilagoditi tudi do- 
sedanjo organiziranost in delovanje upravnih organov. 

Pri tem smo seveda naleteli na težave, tudi subjektivne, ki pa so se vešče 
skrivale pod objektivnim dejstvom, češ da je uprava specifičen organ, ki dela 
po posebnem zakonu, ki ga ni oziroma je še iz leta 1965. 
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Sedaj pa imamo kar dva predloga za izdajo s tezami, to se pravi republi- 
škega in zveznega, in mislim, da je to vzbudilo velik interes in možnost, da se 
tudi to področje dela uskladi s sedanjim načinom samoupravljanja in izvajanja 
oblasti. 

Moja naloga je bila prej malo težja, sedaj pa je mnogo lažja, ker na pod- 
lagi ugotovitev naših teles, se pravi skupščinske Komisije za pravosodje, Zako- 
nodajno-pravne komisije in našega Odbora za družbenopolitični sistem in pa 
uvodne razlage tovarišice Nagličeve, ugotavljam, da so zadeve, ki smo jih 
mislili predvsem poudariti, sedaj razčiščene. Vseeno pa mislim, da bi vam ne- 
katere naše dileme povedal, seveda z željo, da se upoštevajo v osnutku ali pa 
da se nanje ustrezneje odgovori. 

Najprej gre za postopek. Menimo, da se pri tako pomembnem sistemskem 
zakonu ne bi smelo v bodoče več dogajati, da si predlagatelj privošči združi- 
tev obeh faz. Dobro, danes smo se dogovorili oziroma je predlagano, da se 
obravnava zadeva v prvi fazi, vendar ne bi bilo potrebno že v prvem poslanem 
gradivu v tej smeri razburjati delegatov. 

Oba zakona, se pravi zvezni in republiški, sta zelo obširna. Zopet se mo- 
ram opravičiti, šele danes smo slišali, da so nekatere stvari v republiškem za- 
konu takšne, da dajejo videz celovitosti, da pa bodo glede na sprejetje zvez- 
nega zakona potem odstranjene, kar je verjetno dobro. Lahko sprejmemo 
takšno pobudo, vendar bi pri tem kazalo opozoriti, da naj ne bi bilo za po- 
membnost kakega zakona pomembno število členov, ker imajo sedaj vsi novi 
zakoni več stotin členov. Ali je pomembnost izražena le v takšnem številu 
členov? 

Tudi nekatera telesa so ugotovila, da se nekatere zadeve v členih ponav- 
ljajo. Naj navedem primer: v več členih piše, da upravni organi delajo po 
smernicah, pod nadzorstvom in v skladu s stališči izvršnega sveta. To je v 9., 
10., 22., 23., 27., 40., 46. členu in tako dalje. Mislim, da je nujno to uskladiti 
in racionalizirati. 

Danes smo že slišali kritiko k variantam pri členih od 121 do 127, kjer je 
predlagana kot varianta tista rešitev, ki jo predvideva osnutek zveznega za- 
kona. Mislim tudi, da bo v bodoče odveč, če smo se v Sloveniji izrekli z našim 
zakonom o delovnih razmerjih in pa z vsebinsko razpravo glede tega, kaj je 
delovno mesto, kaj so delovna opravila. To naj velja tudi za te organe ali pa 
je treba temeljito utemeljiti, zakaj pri njih to ne bi veljalo. 

Razmišljali smo tudi o 1. členu. Ta člen poudarja funkcije državne uprave 
in zaradi celovitosti, enotnosti ali racionalnega izraza to enači z organi državne 
uprave. Verjetno je to ustrezen naziv, vendar smo vseeno razmišljali o tem, da 
bi kazalo to nekoliko spremeniti. Skupščina družbenopolitične skupnosti je tudi 
v ustavi v prvi vrsti poudarjena kot samoupravni organ, kot mesto dogovar- 
janja in sporazumevanja ter šele nato kot najvišji oblastni organ. Mislim, da 
je treba upoštevati to realizacijo in videti, ali je izvršilni organ te samouprav- 
ne skupščine res samo državni organ, organ državne uprave ali pa ga je treba 
obravnavati širše. Med državnim organom in občani je določena odtujenost. 
In če bomo tudi Izvršni svet pripravili do tega, da bo začel razmišljati kot dr- 
žavni organ, ne vem, če smo dosegli cilje, ki si jih zastavljamo z ustavo in z 
družbenopolitičnim sistemom. 

Pa še tole, morda bolj postransko vprašanje. Upravne organe ustanovi 
skupščina. To je temeljna določba, v 11. členu. V 108. členu in v naslednjih de- 
lih, ki govorijo o posebnih upravnih organih za občinske skupščine, navajamo, 
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kaj so upravni organi, ko govorimo o kolektivnih in individualnih. Spor je v 
tem, ali so to vodeni organi ali ne. Sem pristaš tega, da je to organ, ki ga 
nekdo vodi, saj tudi kolektivni organ vodi ena oseba, to je predsednik tega 
k°Jek-tivnega orSan;-1- Kolektivno se verjetno samo odloča, ko se sprejemajo od- 
ločitve, in je zato naziv individualni ali kolektivni organ. Med njimi je tudi 
kot upravni organ navedena komisija. Ne vem, v čem je razlika, kjer je v na- 
daljnjih opredelitvah, v 117. členu, navedeno, da bi takšen organ kompletno 
s komisijo lahko ustanovil Izvršni svet. 

V naši občini sedaj končujemo razpravo o dopolnjenem statutu občine. Da- 
nes ste slišali, da je večina občin v času, ko se je sprejemala nova ustava, so- 
časno sprejemala tudi statute, v katerih vse ni bilo do kraja opredeljeno. Zato 
je tudi naša občina pristopila k dopolnitvi statuta. Javna razprava je sedaj 
končana in novi statut bo razglašen v začetku marca. Vendar smo pri pripravi 
tega statuta naleteli na probleme glede organiziranja uprave in izvršnega sveta. 

Po sedanjem statutu je bil naš izvršni svet 19-članski, verjetno največji v 
SR Sloveniji. Poleg tega smo imeli zapisano, da ob izvolitvi članov izvršnega 
sveta imenuje skupščina, predvsem na predlog izvršnega sveta, izmed članov 
sveta predstojnika občinskih upravnih organov. Nekaj podobnega je bilo pred- 
lagano tudi sedaj, vendar smo v razpravah ugotovili, da je ta izvršni svet pre- 
številen. Te razprave žal nsio bile tako poglobljene, predvsem ne v družbeno- 
političnih organizacijah. Več razprav je vodila Skupnost slovenskih občin. Ugo- 
tovili smo torej, da je Izvršni svet preveč uradniški, ker so bili člani vsi na- 
čelniki ali funkcionarji upravnih organov. Bil je tudi preveč direktorski, ker je 
bilo kar 8 od 10 članov direktorjev. Zato smo rekli, da je treba v novi statut 
napisati kaj drugega. Te dileme so bile danes nakazane tako v ekspozeju kot v 
predhodnih razpravah. 

V novi statut smo zapisali, da naj ne bi bilo število fiksirano, ampak naj 
bi se določilo z odlokom o imenovanju. Zaenkrat se predlaga 11 članov. Na- 
pisali smo, da predstojniki niso avtomatsko po položaju člani izvršnega sveta, 
so pa lahko po predlogu mandatorja in po sklepu skupščine. Glede na prve 
znane osnutke smo v osnutek našega statuta tudi zapisali, da pač člani ne 
morejo biti tisti, ki so bili tudi omenjeni v teh osnutkih. Vendar nismo do- 
segli enotnega mnenja, zato smo se odločili, da to dikcijo iz našega statuta 
črtamo in da bo glede tega veljal zakon, kakršen pač bo sprejet. 

Postavljale pa so se tudi dileme glede funkcionarjev. Glede funkcionarjev 
v republiških organih je napisano v 29. členu, da je funkcija pogoj za člana 
Izvršnega sveta. Napisano je namreč, da so funkcionarji tudi člani Izvršnega 
sveta. Vprašujemo se, ali je član Izvršnega sveta lahko funkcionar oziroma ali 
je najprej funkcionar in potem član Izvršnega sveta. 

Zakaj so pri nas te dileme? Govoril bom samo za našo občino, verjetno je 
v drugih občinah, kjer ste kadrovsko močnejši, drugače. Vidim, da tudi Treb- 
nje ugotavlja podobno. V naši občini nimamo dovolj ustreznega kadra. Vsi ti- 
sti, za katere je ocenjeno, da so strokovno usposobljeni, pri tem pa so še za- 
vzeti borci za naš socialistični samoupravni sistem, so ali direktorji ali delavci 
s posebnimi pooblastili ali funkcionarji v raznih samoupravnih organih v de- 
lovnih organizacijah ali pa celo člani teh organov. Vsem tem je po sedanjem 
predlogu onemogočeno, da bi postali člani izvršnega sveta. To velja verjetno 
samo za tiste, ki so zunanji, se pravi neprofesionalni člani. To pa je ponekod 
manjši, ponekod večji del. Ne poznam sestava izvršnih svetov drugih občin. 
Ugotavljam pa, da pri teh volitvah, ko kandidiramo možne kandidate za vrsto 
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funkcij, izbiramo člane predvsem izmed generalnih in drugih direktorjev za 
profesionalne nosilce funkcij v teh izvršilnih organih. Neprofesionalni člani Iz- 
vršnega sveta pa naj ne bi bili iz teh vrst. 

Trdimo, da je to predvsem zaradi načela, da ne moreš biti član tistega 
organa, kateremu za svoje delo odgovarjaš. To smo zadnjič brali v intervjuju 
tovarišice Nagličeve v Večeru. Tako je tudi prav. Nismo pa prepričani, ali je 
pri članih izvršnega sveta to res tako. Glede poslovodnih organov je v 515. in 
518. členu zakona o združenem delu napisano, da ti odgovarjajo predvsem de- 
lavcem ali delavskemu svetu. Le v 518. členu, ko se govori o varovanju zako- 
nitosti, je rečeno, da odgovarjajo tudi družbeni skupnosti. Pri tem se postavlja 
vprašanje, ali je izvršni svet edini organ družbene skupnosti, kateremu ne bi 
mogel direktor, če bi zašel v neke težave, odgovarjati, ker je član tega organa. 
Govorice o tem, da imajo tiste delovne organizacije, katerih individualni poslo- 
vodni organ je član izvršnega sveta, neke privilegije, bi bilo treba preveriti in 
na osnovi tega konkretno ukrepati. 

V 10., 149. in 153. členu je zapisano, da so upravni organi odgovorni za 
svoje delo skupščini in izvršnemu svetu oziroma da njihovo odgovornost ugo- 
tavlja izvršni svet. V tem primeru torej, ko so praviloma funkcionarji upravnih 
organov člani izvršnega sveta, odgovarjajo sami sebi. Se pravi, da načelo, da 
ne moreš odgovarjati tistemu organu, katerega član si, pri profesionalnih funk- 
cionarjih popolnoma ne drži. 

To so bile nekatere od dilem. O teh bomo še razpravljali, in ko bo javna 
razprava o tezah, bo ta gotovo še opozorila tudi na ostale. Hvala. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Polič! Ce dovolite, bi se 
vključila v razpravo tudi jaz. 

Tovarišice in tovariši delegati! Menim, da je bila vsa dosedanja razprava 
izredno poglobljena in konkretna ter bo prav gotovo sestavljalcem pomagala 
pri nadaljnjem delu. 

Menim pa, da je potrebno v razpravi malo bolj osvetliti nek drug vidik. 
Mislim, da je bilo dejansko izredno nujno, da smo še pred zaključkom seda- 
njega mandata pričeli s postopkom za sprejetje zakona o državni upravi in 
o republiških upravnih organih. V tem sklicu dejansko doslej nismo celovito 
obravnavali problematike organizacije in dela upravnih organov ter Izvršnih 
svetov, ne republiških kakor tudi ne občinskih, pa čeprav moramo reči, da je 
bilo delovanje Izvršnega sveta in upravnih organov vsaj do neke mere prisotno 
ob vsakokratnih analizah delegatskega sistema, ki smo jih obravnavali v Skup- 
ščini, saj se seveda ob teh analizah nismo mogli izogniti delovanju teh organov, 
ki delujejo v celoti v skupščinskem sistemu. 

Kakor je za razvoj skupščinskega in delegatskega sistema značilno pre- 
teklo 4-letno obdobje uresničevanja ustave in kasneje zakona o združenem 
delu, tako so celovite družbenopolitične okoliščine v tem obdobju zahtevale 
tudi spreminjanje in prilagajanje odnosov v upravi in Izvršnem svetu, orga- 
nizacije, načina in metod delovanja teh organov in njihovo adaptacijo, zlasti z 
vidika delovanja delegatskega sistema. Potrebno je tedaj poudariti, da je bila 
v pogojih, v katerih je delovala uprava v preteklem obdobju, poglavitna usme- 
ritev k uveljavitvi delegatskih odnosov v celotnem družbenem življenju in k 
uskladitvi oblik, metod in načina delovanja vseh organizmov, ki se vklju- 
čujejo v to delovanje z osnovnim ciljem in namenom, da se poglablja in raz- 
vija samoupravno delovanje v naši družbi. 
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Ce ocenjujemo ta vidik, prav gotovo nismo do kraja zadovoljni, kajti ana- 
liza doseženih rezultatov v delegatskem in skupščinskem sistemu je, kot smo 
slišali, pokazala prav gotovo veliko pomanjkljivosti prav glede adaptacije 
uprave in izvršnih svetov za tako delovanje. 

Ne bi navajali podrobnosti, vendar smo čutili to vsi ob svojem delu. Vpra- 
šanje je seveda, koliko so bili že doslej ustvarjeni pogoji, da bi bilo lahko v 
tem razmeroma kratkem obdobju to delovanje bistveno drugačno. 

Drugi pogoj, ki je značilen za delovanje v preteklem obdobju, je, kot sem 
rekla, uskladitev zakonodaje z ustavo in zakonom o združenem delu in ure- 
ditev drugih prioritetnih razmerij, ki jih je bilo potrebno z zakonskimi ali 
drugimi akti rešiti v republiki in seveda tudi v občinskih skupščinah. 

Strinjam se s tem, kar je rekel tovariš Polič. Naše skupščine in naši organi 
še vse premalo delujejo kot mesta samoupravnega dogovarjanja in sporazume- 
vanja, še preveč delujejo pod pezo normativnega urejanja, to se pravi kot 
zakonodajni organi. Mislim, da je prav za preteklo obdobje značilno to, da je 
bila ta orientacija spričo obsega nalog, ki so jih imele skupščine, seveda priori- 
tetna. 

Nadaljnja značilnost za to obdobje je kreativno sooblikovanje pri spreje- 
manju politike na ravni federacije v obliki usklajevanja v medrepubliških, 
tudi upravnih organih, komitejih in podobno, v smislu nove ustavne vloge re- 
publik in pokrajin. Mislim, da je bilo prav v tem preteklem obdobju tudi 
spričo ogromnih zakonskih programov na ravni federacije angažiranje našega 
izvršnega sveta in upravnih organov na tem področju izredno veliko. Prav 
tako je novo oblikovanje celotnih družbenih področij na samoupravni osnovi 
in s tem vzpostavitev novih odnosov med izvršilnimi in upravnimi organi ter 
novimi samoupravnimi organizmi, s temi novimi samoupravno organiziranimi 
področji, zlasti na področjih, kjer so oblikovane samoupravne interesne skup- 
nosti, zahtevalo velik napor Izvršnega sveta. 

Mislim, da ti odnosi še niso do kraja obdelani in da tudi glede organiza- 
cije stvari še niso do kraja domišljene, proučene in bo bržkone pri oblikovanju 
ali pa pri spreminjanju organizacijskih oblik v republiški upravi treba temu 
vprašanju posvetiti posebno pozornost. Pomembna naloga je tudi odgovornost 
za stanje na posameznih področjih. Zlasti tisti, ki delate profesionalno v ob- 
činskih skupščinah in tudi v izvršnih svetih, veste, da ta naloga ni bila do kraja 
dorečena. Zato so si v praksi različno tolmačih to nalogo odgovornosti za sta- 
nje na posameznih področjih. 

Mislim, da je prav, da bi novi zakoni, tako zvezni kakor republiški, prav 
to nalogo bolje razčlenili in opredelili ter da bi dali boljšo osnovo za orienta- 
cijo pri realizaciji te naloge. 

Pojavljajo se tudi nove naloge v zvezi z zakonom o združenem delu, zlasti 
glede varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine. Zlasti v občinskih 
skupščinah je potrebno določiti programe za to delo in določiti tudi ustrezne 
organe, ki bodo te nove naloge izvajali. 

Mislim, da lahko rečemo, da v tem pogledu še nismo prišli kaj daleč. Za 
preteklo mandatno obdobje mislim, da je bila ena izmed resnično generalnih 
nalog sprejete pomembnih planskih dokumentov, srednjeročnih planov raz- 
voja, dogovorov in sporazumov o temeljih planov. Vsi ste že bili več ali manj 
vključeni v te velike naloge in veste, kolikor je novi sistem planiranja zahteval 
sporazumevanja, usklajevanja, dogovarjanja, preverjanja in tako dalje. 
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Pomembna naloga, za katero mislim, da je bila v preteklem obdobju ne- 
koliko zapostavljena, je vprašanje spremljanja izvajanja politike na posamez- 
nih področjih. Težili smo sicer za tem, da smo z uskladenimi programi med 
skupščinami in izvršnimi sveti te naloge, vsaj tiste, ki so bile najpomembnejše, 
vključevali, vendar je bilo to žal spričo preobremenitve, zlasti z zakonodajnim 
delom, potisnjeno bolj v ozadje. Mislim, da je v bodoče treba temu posvetiti 
znatno večjo pozornost, saj je prav ta naloga tista pomembna oblika sprot- 
nega preverjanja sprejete politike v praksi, sprotnega ugotavljanja proble- 
mov in s tem seveda sprotnega spreminjanja zakonov ali pa sprejemanja 
drugih ukrepov, da se stvari hitreje korigirajo in hitreje uredijo. 

Spričo tega mislim, da današnje zasedanje ne bi smelo iti mimo tega, da ne 
bi upravnim organom in Izvršnemu svetu za vse veliko opravljeno delo v tem 
času izrekli priznanje, ne glede na to, da ugotavljamo, da stvari še niso take, 
da bi bili lahko z vsemi razmerji in z vsemi opravljenimi nalogami docela za- 
dovoljni. Vendarle pa je treba realno upoštevati tudi okoliščine in pogoje, pod 
katerimi so se te naloge izvajale in zato menim, da resnično ne bi bilo prav, 
če bi ob tej problematiki, ki jo v tej novi skupščini prvič obravnavamo, to 
stvar prezrli. Hvala lepa. 

K razpravi se javlja tovariš Franc Svetelj, delegat iz občine Kamnik. 

Franc Svetelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Po mnenju delegatov v naših skupinah je razprava o aktualnih vpraša- 
njih organizacije in delovanja izvršnih svetov in upravnih organov izredno 
pomembna za nadaljnji razvoj delegatskega in skupščinskega^ sistema in i 
morali to problematiko obravnavati že pred sprejetjem stališč, priporočil in 
sklepov o nadaljnjem uresničevanju delegatskega sistema. Se posebej velja to 
za zakon o državni upravi ter Republiškem izvršnem svetu in republis i 
upravnih organih, na katerega čakamo že precej časa. ^ 

V mnogih občinah so že sprejeti, v nekaterih občinah pa se v teh dneh 
sprejemajo dopolnjeni občinski statuti. Pred komisije za pripravo sprememb 
občinskih statutov in pristojne skupščine pa se vendarle postavlja vprašanje, 
ali predlagati sprejetje sprememb statuta, čeprav še niso do kraja izoblikovana 
stališča, zlasti glede sestave in pristojnosti občinskih izvršnih svetov, organi- 
zacije in odgovornosti občinskih upravnih organov in še nekatera druga vpra- 
šanja, ki jih je treba razrešiti z omenjenim zakonom. ^ 

Zato so tudi tokrat, kot so bile pred štirimi leti, rešitve teh vprašanj v 
dopolnjenih občinskih statutih zelo različne. V nekaterih statutih na primer 
srečamo določila z dosledno navedenimi vodilnimi delavci v upravnih organi 
in organizacijah združenega dela, člani kolektivnih poslovodnih organov ki ne 
morejo biti člani izvršnega sveta, v drugih dopolnjenih občinskih statutih pa 
so taka določila enostavno izpuščena. , , . 

Enako velja za organizacijo občinskih upravnih organov, kjer neka en 
statuti že povzemajo določila iz osnutka oziroma iz tez republiškega zakona o 
državni upravi, drugi pa povsem načelno opredeljujejo vloge in naloge uprav- 
nih organov v odnosu do izvršnega sveta in skupščine. 

V poročilu Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije o delovanju 
Zveze komunistov Slovenije med VII. in VIII. kongresom je^ ugotovljeno, da 
prepočasi prodira spoznanje, da je preobrazba družbenopolitičnih razmerij, še 
posebej pa razvoj delegatskih razmerij v njenem okviru, v veliki meri od- 
visen od neposredne vpetosti izvršilnih in upravnih organov v neposredna 
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razmerja do celotne delegatske osnove skupščine sleherne družbenopolitične 
skupnosti. 

Zato mimo teh vprašanj ob sedanjih spremembah in dopolnitvah občinskih 
statutov ne bi smeli iti ali pa jih spet površno in na splošno obdelati. Zato 
menim, da bi bilo prav, da bi se delegati našega zbora'tudi danes dogovorili 
o tem vprašanju in sprejeli enotno stališče, še posebej, ker kaže, da zakon o 
dizavni upravi ne bo sprejet v dosedanjem mandatnem obdobju. 

Na posvetovanju o sestavi občinskih statutov v okviru Skupnosti slovenskih 
občin so bila v preteklem letu sprejeta naslednja stališča: da je treba v ob- 
činskih statutih določiti sestavo izvršnih svetov, da v sestav izvršnih svetov 
ne morejo priti individualni poslovodni organi, da se v izvršni svet lahko vklju- 
čijo samo predstojniki temeljnih upravnih organov, ki jih velja restriktivno 
določiti. Takrat smo se v Kranju dogovorili, da se te stvari opredelijo v občin- 
skih statutih, sedaj jih pa ponekod enostavno izpuščajo, drugod nekaj navajajo, 
skratka, v naši republiki bo med 60 občinami veliko zelo različnih rešitev! 
Mislimo, da bi se morali v republiki dogovoriti za enoten pristop in za enoten 
cdnos do sestave izvršnih svetov in njihove odgovornosti skupščini ter za 
enoten odnos upravnih organov do izvršnega sveta in skupščine. 

Glede samouprave, ki jo opredeljujejo teze zakona o državnih organih, me- 
nimo, da so določila zakona preveč podrobna, da so dana prevelika poobla- 
stila predstojnikom upravnih organov ter da se tako krnijo samoupravne pra- 
vice članov delovnih skupnosti upravnih organov. 

Kar zadeva oblikovanje sredstev menimo, da je treba dati večji poudarek 
delovnemu programu, na osnovi katerega se oblikujejo sredstva za te namene, 
ne pa da se ta sredstva oblikujejo iz leta v leto na osnovi števila zaposlenih, 
ko vemo, kako to število raste. 

Menimo tudi, da bi bilo treba oblikovati organiziranost upravnih organov 
tako, da se število zaposlenih v upravnih organih ne bi povečevalo. Nam, pa 
tudi odboru našega zbora se zdi nerealno, da bi morali v Sloveniji zaposliti še 
okrog 1300 novih delavcev v upravnih organih, poleg 1700 delavcev, ki smo 
jih v zadnjih letih na novo zaposlili v strokovnih službah samoupravnih inte- 
resnih skupnosti. 

Menimo, da bi bilo treba sprejeti zlasti naslednja dva ukrepa: odpraviti in 
skrajšati nekatere nepotrebne upravne postopke in izboljšati kadrovsko struk- 
turo zaposlenih ter dosledno izpeljati delitev osebnih dohodkov po delu Hvala 
lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Svetelj! Prosim, besedo 
ima Janko Rebernik, delegat občine Sevnica! 

„ Rebernik: Tovarišice in tovariši! Ena od načelnih pripomb 
nase delegacije, ki se je izoblikovala ob razpravi, je nedvomno ta, da bi se ob 
polni realizaciji zakona državna uprava razbohotila do sedaj še nepredvidenih 
razsežnosti. Ocenjujemo, da bi se povečala najmanj za 30 % glede na sedanje 
število zaposlenih. To pa verjetno ni v skladu s proklamirano politiko racio- 
nalizacije in zmanjšanja družbene režije na vseh ravneh. 

Konkretne pripombe k osnutku, ki so bile sprejete v razpravi, pa so na- 
slednje: 

1) 30. člen osnutka oziroma sedaj tez je preveč rigorozen in v našem pri- 
meru nesprejemljiv. S to določbo se izvršni sveti v občinah, kjer ugotavljamo 
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akutno pomanjkanje strokovnih kadrov, postavljajo na nizko strokovno raven, 
se pravi strokovno kadrovsko fiskvalificirajo, in to ob nalogah, ki jih določajo 
22., 23. in 25. člen osnutka. Bojazen, da bi izvršni svet postal neke vrste di- 
rektorij, je po našem mnenju odveč. Glede na samoupravne mehanizme, ki so 
vgrajeni v našem sistemu, ne gre za to, da bi celotni neprofesionalni del se- 
stavljali direktorji, vendar bi popolna prepoved, kot je že povedano, povzročila 
velike težave pri kadrovanju v ta organ. Zato predlagamo, da se določba tega 
člena omeji le na funkcionarje izvršilnih organov družbenopolitičnih organi- 
zacij in pa funkcionarje organov upravljanja organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacij. 

2) V prvi alinei 40. člena je določeno, da upravni organi spremljajo zako- 
nitost samoupravnih splošnih aktov organizacij združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti. Ta določba nalaga upravnim organom 
veliko obveznost in odgovornost, pri čemer pa se takoj postavlja vprašanje, 
če je to fizično mogoče izpolniti, ne da bi pri tem organizirali posebno službo, 
ki je sedaj v občini nimamo. Imeti je treba pred očmi dejstvo, da je teh aktov 
na stotine in verjetno služba za spremljanje zakonitosti teh aktov, te pa je 
treba tudi pregledati, ne bi dokončala tega dela, ko bi že nastopile spremembe 
in dopolnitve aktov. 

Zakonitost splošnih aktov samoupravnih organizacij spremljajo tudi drugi 
organi, kot družbeni pravobranilec samoupravljanja, sodišče združenega dela, 
inšpekcije, samoupravna sodišča, komisija za spremljanje izvajanja zakona o 
združenem delu, sindikati in drugi, pri čemer je treba poudariti, da doslej 
samoupravne organizacije niso bile dolžne občinskim upravnim organom po- 
šiljati svojih splošnih aktov, razen v primerih, ko je zakon to izrecno določal. 
Tu pa gre za statute samoupravnih interesnih skupnosti in podobno. Z vpe- 
ljavo te obveznosti se bo takoj pokazala potreba po nastavitvi pri nas naj- 
manj dveh novih delavcev, v razvitejših občinah pa še po več novih delavcih. 

3) V variantnih predlogih 122., 123., 124. in 125. člena je naveden termin 
»delovno mesto«. Predlagamo, da se variante ne sprejmejo, ker govorimo o 
delovnih nalogah in opravilih, zakon o združenem delu pa tudi ne pozna več 
termina »delovno mesto-«. To je bilo danes že tudi omenjeno. 

4) 159. člen določa, da upravni organi lahko ustvarjajo prihodke s svojo 
dejavnostjo, hkrati pa, da se ti prihodki stekajo v proračun. Postavljamo vpra- 
šanje, kako lahko govorimo o ustvarjenem prihodku, če ta ne gre na račun 
upravnega organa. Predlagamo, da se v drugem odstavku tega člena besede 
»izdani na podlagi zakona« črtajo. 

5) Predlagamo, da se 191. člen, kot je tudi v variantnem predlogu nave- 
deno, črta. Vsa ta materija se lahko določi s statutom in drugimi splošnimi 
akti, kot je to navedeno v 184. členu. 

6) Zakon ne predvideva več enotne občinske uprave, temveč ustanavljanje 
delovnih skupnosti za vsak upravni organ posebej. To pomeni, da bomo imeli 
toliko delovnih skupnosti, kolikor je upravnih organov, in toliko samoupravnih 
splošnih aktov, finančnih načrtov, periodičnih in zaključnih računov in podobno. 
To spet vodi k povečanju obsega dela in s tem števila novih delavcev. Verjetno 
bi kazalo razmisliti, da bi vsaj v manjših občinah oblikovali eno delovno skup- 
nost za vse upravne organe, ker se bo uprava sicer zapletla v razreševanje 
lastnih problemov in notranjih odnosov, pri tem pa zanemarila opravljanje 
poglavitnih nalog. Hvala lepa. 
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Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Rebernik! Zeli še kdo 
razpravljati? Besedo ima tovariš Vlado Tance! 

Vlado Tance: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Prepričan sem, da bo ta in druge razprave v zvezi z zakonom o državni upravi 
veliko prispevala k oblikovanju končnih rešitev na področju, ki je izredno po- 
membno za delo tako občinskih kot republiških organov državne uprave. Šte- 
vilne pripombe, ki so bile dane v tej razpravi, bo predlagatelj vsekakor pro- 
učil in jih bo v osnutku zakona uveljavil. 

Mislim, da sem dolžan na nekatera vprašanja dati pojasnilo, tako da ne 
bi ostale nekatere stvari nerazčiščene. 

V razpravi je bilo med drugim postavljeno vprašanje, ali bo zakon zago- 
tovil modernizacijo dela upravnih organov. Zakon modernizacijo vsekakor 
omogoča, in sicer z ukrepi, ki jih bo treba ob uveljavljanju tega zakona še 
sprejeti. 

V tej razpravi je bilo postavljeno vprašanje, ali uveljavljati intenzivno 
ali ekstenzivno kadrovsko politiko v državnih organih. Podatki, ki so dani v 
prilogah, sicer kažejo razliko med sistemiziranimi in dejansko zasedenimi de- 
lovnimi mesti. To pa ne pomeni, da je možno avtomatično vsa nezasedena de- 
lovna mesta zasesti. Nasprotno, stališče Republiškega izvršnega sveta, ki mora 
za vsako novo odprto delovno mesto posebej odločati preko pooblaščenega od- 
bora, je, da rešuje ta vprašanja zelo restriktivno. Pomeni, da mora biti usmeri- 
tev v tem smislu, da se ne povečuje število delavcev v državnih organih, ampak 
da se, kot je bilo tudi v razpravi pudarjeno, izboljša sestava delavcev, da se 
delovna mesta ustrezneje zasedejo z bolj strokovno usposobljenimi in druž- 
benopolitično razgledanimi kadri. To mora biti prihodnja usmeritev. To se 
pravi, če se odmikamo od opredelitve o sistemizaciji delovnih mest in poudar- 
jamo naloge in opravila tudi v državnih organih, potem bo ena od osnovnih 
nalog pri izvajanju zakona zagotovitev oziroma izdelava kataloga del in opra- 
vil. Naloga bo opredelitev metodologije programiranja dela v državnih organih 
oziroma v upravnem organu, ustrezno programiranje dela, vrednotenje teh 
programov in pa financiranje dela upravnih organov po progamih. Tako kot 
je v zakonu, v 165. členu, pedvideno, poteka financiranje dejavnosti organa v 
skladu z letnim programom, ki ga ta sprejme, v katerem se upošteva obseg 
nalog in naloge, ki ne morejo biti v celoti programirane, se pa javljajo kot 
posebne sprotne naloge v posameznih organih. 

Zato je od izboljšanja kadrovske strukture v upravnih organih in od in- 
teresa samih delavcev odvisno, ali z manjšim številom, pa z bolj strokovno za- 
sedbo dosežejo boljše rezultate dela. To bo vsekakor vplivalo na moderniza- 
cijo dela in na uveljavljanje modernizacije sredstev za delo v upravnih organih. 

V razpravi je bilo postavljeno vprašanje glede oblikovanja komisije in 
skladnosti tega določila z zakonom. Mislim, da ne gre za neskladnost. Gre v 
bistvu za to, ali je komisija kot kolegijski upravni organ ustanovljena s skle- 
pom skupščine ali ne. V zakonu je jasno napisano, da tudi komisijo kot kole- 
gijski upravni organ ustanovi skupščina, njeno sestavo pa določi izvršni svet. 
To ni v nasprotju z določbo, da skupščina ustanavlja upravne organe, torej 
tudi komisijo kot kolegijski organ. Toliko o tem. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Tance! Zeli še kdo raz- 
pravljati? Prosim, besedo ima tovariš Rok Kržan, delegat občine Brežice! 
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Rok Kržan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Opravičujem se, ker želim razpravljati na koncu te razprave. Želim poudariti, 
da je delegacija občine Brežice za Zbor občin zavzela naslednja stališča: 

1. Občinski upravni organi morajo biti samostojni in odgovorni skupščini, 
torej skupščini občine. 

2. Sestava občinskih izvršnih svetov naj bo poenotena za vso Slovenijo, 
tako da ne bomo imeli v vsaki občini drugačne sestave. Predstojniki oddelkov 
občinske uprave naj praviloma ne bodo člani izvršnih svetov. Tudi vodilni de- 
lavci oziroma direktorji naj praviloma ne bodo člani izvršnega sveta. Smo 
proti ustanavljanju sekretariatov in dajemo poudarek družbenim svetom. V 
družbene svete lahko vključujemo vse strukture, torej tudi vodilne delavce v 
podjetjih. Tako je naše stališče, in prosim, da ga sestavljalec, če se da, tudi 
upošteva! Hvala lepa. 

Predsednica Mara Ž 1 e b n i k : Hvala, tovariš Kržan! Se kdo prosim? 
Kolikor ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. 

Zboru predlagam, da ob zaključku te točke dnevnega reda sprejmemo na- 
slednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije sprejema ugoto- 
vitve, ki izhajajo iz analize o aktualnih vprašanjih organizacije in delovanja 
Izvršnega sveta skupščine Socialistične republike Slovenije .in republiških 
upravnih organov in analize o problematiki delovanja in organizaciji občinskih 
upravnih organov. Ob tem poudarja, da se morajo organi državne uprave v 
polni meri uveljaviti kot institucije političnega sistema, ki opravljajo funkcijo 
državne uprave v enotnem sistemu oblasti in samoupravljanja delavskega raz- 
reda in vseh delovnih ljudi. V tem smislu je treba opredeliti tudi odgovornost 
izvršnih svetov in upravnih organov do delegatskih skupščin in do celotne 
družbene strukture. To tudi terja, da se ti organi z izboljšanimi organizacij- 
skimi oblikami, kadrovsko politiko, načinom in metodami delovanja ter sode- 
lovanja z vsemi ustvarjalnimi silami naše socialistične družbe, usposobijo za 
analiziranje družbenih pojavov in za ustrezno ukrepanje. 

Poleg tega bo treba zagotoviti stalno sodelovanje teh organov z družbeno- 
političnimi organizacijami, s temeljnimi organizacijami združenega dela in 
drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, s krajevnimi skupnostmi 
in s samoupravnimi interesnimi skupnostmi ter njihov vpliv na delovanje 
organov državne uprave, s čimer bo uresničeno tudi širše družbeno nadzor- 
stvo nad njihovim delom. 

Pri svojem delu morajo Izvršni sveti in organi državne uprave vse bolj 
izhajati iz interesov, pobud ter predlogov samoupravne strukture v okviru 
delegatskih skupščin in celotnega delegatskega sistema ter prevzemati polno 
odgovornost za uresničevanje odločitev, sprejetih v delegatskih skupščinah. 

2. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije sprejema pred- 
log za izdajo zakona o državni upravi, Republiškem izvršnem svetu in o re- 
publiških upravnih organih. 

Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Pri pripravi osnutka zakona, naj predlagatelj upošteva ugotovitve iz obeh 
analiz o aktualnih vprašanjih in problematiki delovanja ter organizacije Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije, republiških upravnih organov in ob- 
činskih upravnih organov, predloge, pripombe in mnenja delovnih teles skup- 
14 
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ščine in zbora, pripombe skupin delegatov, občinskih skupščin, družbenopoli- 
tičnih organizacij in drugih družbenih dejavnikov ter pripombe, predloge in 
mnenja iz razprave na seji zbora. 

3. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije priporoča ob- 
činskim skupščinam v Socialistični republiki Sloveniji, Skupščini mesta Ljub- 
ljana in Skupščini Obalne skupnosti občin Koper, da obravnavajo obe ana- 
lizi o problematiki državne uprave v Socialistični republiki Sloveniji in pred- 
log za izdajo zakona o državni upravi, Republiškem izvršnem svetu in o re- 
publiških upravnih organih, s tezami za osnutek zakona, ter hkrati analizirajo 
delovanje in organizacijo svojih upravnih organov, predvsem z vidika njihove 
učinkovitosti, ustreznosti, organizacijskih oblik in števila upravnih organov, 
kadrovske strukture, usposobljenosti delavcev za opravljanje nalog ter zlasti 
proučijo delovanje teh organov z vidika pravočasnosti in zakonitosti uresni- 
čevanja pravic delovnih ljudi in občanov ter varstva družbene lastnine. 

Delavci upravnih organov v Socialistični republiki Sloveniji naj v svojih 
osnovnih organizacijah sindikata organizirajo široko razpravo o obeh obrav- 
navanih analizah in o predlogu za izdajo zakona s tezami za zakonski osnutek 
in pripombe, predloge in mnenja posredujejo Izvršnemu svetu Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije. 

Želi morda o tem predlogu sklepa kdo razpravljati? (Ne.) Tedaj prosim, 
da o predlogu glasujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog stališč, 
sklepov in, priporočil za oblikovanje in izvajanje prostorske, urbanistične in 
zemljiške politike v Socialistični republiki Sloveniji, ki sta ga Skupščini pred- 
ložila v obravnavo Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja Zbora združenega dela in Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja Zbora občin. 

Predlagatelja sta za svojega predstavnika določila Iva Miklavčiča,-predsed- 
nika Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo oko- 
lja našega zbora, ki bo dal uvodno obrazložitev. Besedo ima tovariš Miklavčič! 

Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora 
združenega dela in Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja Zbora občin sta Skupščini SR Slovenije predložila v razpravo 
in sprejetje predlog stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje 
prostorske, urbanistične in zemljiške politike v SR Sloveniji na podlagi skle- 
pov obeh pristojnih zborov ter stališč Družbenopolitičnega zbora. 

Predlog stališč, sklepov in priporočil je oblikovala posebna delovna sku- 
pina obeh zborov in delegati Družbenopolitičnega zbora, skupaj s predstavniki 
Izvršnega sveta oziroma ustreznih sekretariatov in komitejev, besedilo do- 
kumenta pa je bilo določeno na sejah obeh odborov 2. februarja tega leta. 

Predloženi dokument pomeni nadaljnji korak k uspešnejšemu razreševanju 
ustavnih načel na področju prostorske, urbanistične in zemljiške politike. Me- 
nim, da pomenijo stališča, sklepi in priporočila za oblikovanje in izvajanje 
prostorske, urbanistične in zemljiške politike v Socialistični republiki Slove- 
niji dejansko akcijski program vseh dejavnikov v prostoru. 
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Prostor je glede, na svojo vseobsežnost celovit, torej zavezuje tako nosilce 
nalog kakor tudi vse nas, da se za njegovo uporabo dogovorimo. Zavedati se 
moramo, da dokument, ki je pred nami, ne bo pomenil mnogo, če ne bo pri- 
sotna splošna družbenopolitična pripravljenost, odločna volja udeležencev v 
procesu dogajanja, snovanja in izvajanja, da bomo delali boljše, kvalitetnejše, 
racionalnejše z vso moralno-politično in materialno ter strokovno odgovornostjo, 
z namenom, da dosežemo temeljite spremembe glede na sedanjo prakso in da 
zagotovimo izpolnitev ustavnih načel tudi na teh, za življenje in delo tako po- 
membnih področjih. 

Predloženi dokument pomeni začetek zakonodajnega urejanja teh pro- 
blemov na novih osnovah. Temu dokumentu bodo sledile spremembe, dopol- 
nitve predpisov o sistemu družbenega planiranja, skupaj s prostorskim plani- 
ranjem. Spremenjeni bodo tudi predpisi, ki urejajo urbanistični in zemljiški 
kompleks, lastninske odnose pri pridobivanju nepremičnin, spremenjeni bodo 
postopki pri pridobivanju gradbenih, lokacijskih in drugih dovoljenj in podobno. 

Vsebinske rešitve v novih redpisih bodo zasnovane na samoupavnem dogo- 
varjanju in sporazumevanju, restriktivna politika pa je možna le v izjemnih pri- 
merih, pretežno v prehodnem obdobju, ko se morajo odpraviti dosedanji eks- 
cesi. Predlog stališč na neposreden in na jasen način opredeljuje vidike novega, 
samoupravnega ravnanja posameznih organizmov v prostoru. 

Poudarjena je misel, ki je bila izražena tudi že v prvi" razpravi v Družbeno- 
političnem zboru v obliki stališč, in sicer, da je potrebno, da vsi zainteresirani 
sprejmejo svoje prostorske plane kot družbene dogovore, ki lahko najceloviteje 
in najustrezneje urejajo prostorsko problematiko, še posebej velike posege v 
prostor, ki prizadenejo človekovo okolje. 

Zato stališča ločeno nakazujejo naloge delovnim ljudem v samoupravnem 
združenem delu in delovnim ljudem in občanom, ki so samoupravno organizi- 
rani v krajevnih skupnostih, prav tako pa tudi Socialistični republiki Slove- 
niji. Vsem je skupno izhodišče skladnejši razvoj celotne družbene reprodukcije 
z upoštevanjem smotrnega združevanja gospodarskih, socialnih, kulturnih, pro- 
storskih, ekoloških in drugih možnosti razvoja. 

Pomembna vsebinska komponenta družbenoekonomskega razvoja ter pro- 
storskega planiranja so naloge, ki zadevajo politiko usmerjanja procesa urba- 
nizacije, politiko prostorskega urejanja, varstva in izboljšanja delovnega in živ- 
ljenjskega okolja kot tudi sredstev za njihovo uresničevanje. Načrtna urbani- 
zacija mora biti sestavni del prostorskega planiranja, ki določa smotrno rabo 
in organizacijo prostora, sistem omrežja naselij ter usmerja izgradnjo in uredi- 
tev naselij in širših prostorskih območij. 

Varstvo kvalitetne zemlje tudi z družbeno verificirano namensko porazde- 
litvijo bo pripomoglo k racionalnemu oblikovanju urbaniziranih naselij in ru- 
ralnih območij in odpravljalo nasprotja v procesu preoblikovanja kmetijskega 
zemljišča za druge namene, ki so v vsakdanjem življenju nujna, način pa je od- 
visen od sistemsko natančno opredeljenih načel in moralnih vrednot človeka, ki 
je njihov glavni izvajalec. 

Pomembna je ugotovitev, da so bila že do sedaj prisotna prizadevanja za 
smotrno gospodarjenje s prostorom, za načrtno razporejanje dejavnosti v pro- 
storu, za usmerjanje urbanističnih tokov, saj smo sprejeli celo način razporedi- 
tev mest in naselij, tako imenovani policentrični sistem, vendar pa se ta pri- 
zadevanja niso realizirala na najbolj primeren način. Vse preveč so prihajale do 
14» 
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izraza težnje po direktivnem odločanju v ožjih sredinah, pri čemer je bila zapo- 
stavljena ustavna preobrazba na teh področjih. 

K temu je pripomoglo prepočasno in premalo učinkovito samoupravno orga- 
niziranje. Tako nismo uspeli dovolj učinkovito uveljaviti družbenih interesov na 
posameznih področjih, kot so kmetijstvo, gozdarstvo, stanovanjsko in komunal- 
no gospodarstvo, urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč, prometna infrastru- 
tura in tako dalje, niti nismo dosegli potrebnega usklajevanja med interesi in 
drugimi dejavniki v prostoru. 

Odpravljanje zaostrenih nasprotij bo dolgotrajnejši proces. Potrebno pa je 
nekatere probleme urediti učinkovito in takoj. Potrebno je poenostaviti uprav- 
ne postopke za pridobitev lokacijskih in gradbenih dovoljenj, urediti položaj ne- 
dovoljenih gradenj, zagotoviti učinkovitejšo zaščito kmetijskih zemljišč in za 
potrebe prostorskega planiranja določiti objekte regionalnega pomena. 

Hkrati pa naj Skupščina priporoči najpomembnejšim nosilcem izvajanja 
nalog na tem področju, kot so občine, samoupravne interesne skupnosti, izobra- 
ževalne in raziskovalne institucije ter poslovne banke, da skupaj in učinkovito 
pristopijo k izpolnjevanju dogovorjenih nalog. 

Smotrno urejanje in izraba prostora morata biti ne kampanjska, temveč 
stalna, dolgoročna in predvsem zavestna akcija vseh organiziranih subjektivnih 
družbenih dejavnikov, ki so sicer že do sedaj načelno podpirali z družbenega 
stališča koristna prizadevanja, vendar pa ob tem niso bili vedno uspešni. 

Odbora sta pri pripravi gradiva upoštevala vse pripombe, mnenja in sta- 
lišča delovnih teles Skupščine in zbora, delegatov v zborih ter stališčih Druž- 
benopolitičnega zbora. Ob tem sta vključila v dokument problematiko varstva 
okolja le v taki meri, kolikor se najtesneje povezuje z obravnavano vsebino, 
upoštevajoč dejstvo, da je Skupščina SR Slovenije že sprejela stališča, sklepe 
in priporočila za reševanje problematike varstva dobrin splošnega pomena in 
vrednot človekovega okolja, ki celovito opredeljujejo naloge na tem področju. 

V imenu odborov predlagam delegatom Zbora občin, da po razpravi pred- 
lagalna stališča, sklepe in priporočila za oblikovanje in izvajanje prostorske, 
zemljiške in urbanistične politike sprejmejo. 

Glede na poročilo Komisije za narodnostna vprašanja in pa Zakonodajno- 
pravne komisije bi, tovarišice in tovariši, na kratko še obrazložil določena sta- 
lišča odborov. Danes ste te pripombe tudi prejeli. Odbora sta na današnji seji 
pripombe proučila in se načeloma z njimi strinjata. Ugotavljata pa, da ustava 
Socialistične republike Slovenije izenačuje glede vseh pravic in dolžnosti vse 
delovne ljudi in občane, ne glede na narodnostno pripadnost. Glede posebnih 
pravic narodnostnih manjšin pa ustavna načela konkretizirajo v letu 1977 spre- 
jeta stališča, priporočila in sklepi te skupščine. 

Zato predlagatelja obravnavanega gradiva amandmaje v besedilu, v kate- 
rem so predloženi, zavračata. Ob upoštevanju temeljnih ustavnih intencij in 
načel, za katera se v svojem poročilu zavzema Komisija za narodnosti, pa pred- 
lagata naslednji amandma: K stališčem: Na 5. strani naj se v 10. točki zadnji 
stavek dopolni tako, da se v celoti glasi: »V ta namen je treba zavarovati tudi 
naravno in kulturno dediščino ter ohranjati in varovati narodnostni značaj ob- 
močij, kjer prebivata tudi italijanska in madžarska narodnost.« 

Odbora se prav tako strinjata z vsemi redakcijskimi amandmaji Zakonodaj- 
no-pravne komisije in na osnovi njenih pripomb predlagata še naslednje redak- 
cijske amandmaje: 
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K stališčem: Na 4. strani naj se v 4. točki drugi stavek dopolni tako, da se 
v celoti glasi: »Takšna omejitev se lahko predpiše največ za čas, v katerem je 
možno pripraviti in sprejeti dokumentacijo o načinu gospodarjenja z zemljišči 
v tem območju in v katerem bodo zemljišča na posebne družbene namene, kot 
so naravne znamenitosti in naravni viri, po potrebi prešla v družbeno lastnino.« 

S sklepom in priporočilom predlagamo, da se na 7. strani naslov 5. točke 
spremeni tako, da se glasi: »Drugim interesnim skupnostim in organizacijam 
združenega dela.« Zaradi te dopolnitve predlagamo da se v prvi alinei 5. točke, 
v drugi vrsti, za besedami »in razvojni plani drugih« vstavita besedi »organi- 
zacij in«. 

Predlagam, da o predlogu dokumenta, ki ste ga dobili, hkrati s tako dopol- 
njenimi amandmaji, razpravljate in ga sprejmete. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Miklavčič! Predstavnik Iz- 
vršnega sveta je Maver Jerkič, pomočnik republiškega sekretarja za urbanizem. 

K tej točki dnevnega reda so bili povabljeni: Zveza komunalnih skupnosti 
Slovenije, Skupnost za varstvo okolja Slovenije in Zveza stanovanjskih skup- 
nosti Slovenije, Urbanistični inštitut Socialistične republike Slovenije, Zadruž- 
na zveza Slovenije in Republiška skupnost za ceste Slovenije. 

Predlog stališč, sklepov in priporočil ste prejeli z dopisom z dne 3. 2. 1978. 
Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Predlog dokumenta sta obravnavali Zakonodajno-pravna komisija in Komi- 
sija za narodnosti, ki sta predložili zboru pismeni poročili. Ali želita morda 
predstavnika komisij besedo? Najprej predstavnik Komisije za narodnosti, to- 
variš Eory! 

Ernest Eory: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Komisija za narodnosti Skupščine SR Slovenije je proučila vprašanja, ki jih 
vsebuje ta točka dnevnega reda, in je predlagala določene amandmaje. Predla- 
gatelja, se pravi odbora Zbora občin in Zbora združenega dela, sta vsebino 
amandmajev zožila v amandma k 10. točki. Naša komisija se v popolnosti strinja 
s tem amandmajem k 10. točki, saj v bistvu vsebuje vse tisto, kar je naša komisi- 
ja predlagala, ko pove, da je potrebno zavarovati tudi naravno in kulturno de- 
diščino ter ohranjati in varovati narodnostni značaj območij, kjer prebivata 
tudi italijanska in madžarska narodnost v SR Sloveniji. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Eory! Zeli besedo predstav- 
nik Zakonodajno-pravne komisije? (Ne.) Besedo ima tovariš Maver Jerkič! 

Maver Jerkič (iz klopi) : Izvršni svet se z amandmajema obeh odbo- 
rov Skupščine strinja ter ju sprejema. 

Predsednica Mara Zlebnik: To pomeni, da Izvršni svet soglaša s 
sedaj predloženima amandmajema odborov. 

Ta dokument je obravnaval tudi Držubenopolitični zbor v smislu 72. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. Stališče tega zbora ste prejeli danes na klop. 

Predlagatelj vam je danes na klop predložil poročilo, iz katerega je razvi- 
dno, kako se opredeljuje do posameznih pripomb in predlogov za dopolnitev 
predlaganega dokumenta. 
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Na podlagi predloga stališč, sklepov in priporočil pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? K besedi se javlja Apollinio Abram, delegat Obalne skupnosti 
Koper! 

Apollinio Abram: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Rad bi povedal nekaj besed v podporo predlogu, ki ga je izdala Komisija 
za narodnosti Skupščine SR Slovenije. 

Ko govorimo o globalni zaščiti posebnih pravic madžarske in italijanske na- 
rodnosti, torej teh dveh narodnostnih skupnosti naše republike, res ne smemo 
misliti, da se pripadniki teh dveh narodnosti omejujejo le na pridobitve svoje 
narodne kulture in uporabe svojega materinega jezika. 

Zaščita kulturne dediščine, ohranitev zgodovine okolja je tista prvina, ki 
jasno priča o daljšem sožitju obeh narodnosti na dvojezičnem ozemlju, zasluži 
pa glede na republiške in občinske dokumente posebno pozornost v programih 
in v prostoru urbanističnega razvoja. 

Nikdar nismo mislili, da morajo živeti narodnostne skupine v kompaktnih 
skupinah, v nečem, kar je podobno getom, da bi pridobili specifične pravice 
in da bi bile na ta način favorizirane zaradi samega njihovega obstoja. Gospo- 
darski razvoj vsakega področja išče in zahteva svoj lastni naravni prostor, kar 
postane nemogoče, če se ne spremenijo stare strukture in včasih tudi centri 
bivanja. 

Ko pa urbaniziramo okolje, upoštevajoč tudi ta pomembni vidik, to je, da 
naša družba pravilno vlaga napore pri zaščiti obstoja in razvoja obeh narodno- 
stnih skupnosti, to je italijanske in madžarske, bomo tudi pri izboru področij za 
stanovanjsko, industrijsko in kmetijsko gradnjo znali vključevati komponente 
obstoja teh dveh narodnosti. 

Komisija je predložila dopolnitve, ne da bi vztrajala na točnih formulacijah, 
ki naj bi bile vključene v dokument. Tudi to se mi zdi pravilno. Pomembno je, 
da je komisija odprla problem in opozorila nanj, da bo odslej ta pomembni pro- 
blem vključen v prostorsko planiranje za urbanistični razvoj in ohranitev zgo- 
dovinskega ambienta, z vso potrebno občutljivostjo tam, kjer živita obe narod- 
nostni skupnosti. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Tovariš Abram predstavnik Komi- 
sije za narodnosti je svoje amandmaje umaknil in soglašal z novo formuliranim 
amandmajem predlagatelja. Ali soglašate z novo dikcijo? (Da.) Hvala! 

Kdo želi še razpravljati? Prosim, želi še kdo besedo? Izgleda, da nihče. 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali 

o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 11. točki stališč in 3. točki skle- 
pov in priporočil. S temi amandmaji predlagatelj soglaša. 

Ker amandmaji bistveno ne posegajo v vsebino predloga dokumenta, pred- 
lagam, da o vseh treh glasujemo skupaj. Morda kdo nasprotuje temu predlogu? 
(Nihče.) 

Predlagam, da glasujete! Kdo je za? (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

Iz poročila predlagatelja, ki ste ga danes dobili na klop in ki je bilo tudi 
ustrezno obrazloženo, je razvidno, da moramo glasovati še o amandmajih k 10. 
in 4. točki stališč in k 5. točki sklepov in priporočil. Ti amandmaji so realizacija 
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pripomb, predlogov in mnenj Zakonodajno-pravne komisije, pa tudi Komisije 
za narodnosti. Ker gre za usklajene amandmaje, predlagam, da o vseh glasuje- 
mo skupaj. Ali s tem soglašate? Kaže, da. Prosim, da glasujete! Kdo je za? (49 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji predlagatelja soglasno sprejeti. 
Glasovati moramo še o predlogu dokumenta v celoti. Kdor je za predlog 

dokumenta, naj prosim glasuje. Kdo je za? (49 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč, sklepov in priporočil 
za oblikovanje in izvajanje prostorske, urbanistične in zemljiške politike v So- 
cialistični republiki Sloveniji. 

Ugotavljam tudi, da je bil dokument sprejet v skladu s stališči Družbeno- 
političnega zbora, o čemer bom predsednika tega zbora posebej obvestila. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
uvedbi obveznih priprav prostorskih planov v SR Sloveniji, s poročilom o izva- 
janju delovnega programa za področje regionalnega prostorskega planiranja v 
SR Sloveniji za obdobje 1975—1978, ki ga je predložil Skupščini v obravnavo 
Izvršni svet. Za svojega predstavnika je določil tovariša Tomaža Banovca, na- 
mestnika direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. Zeli predstav- 
nik predlagatelja odlok še ustno dopolniti? (Ne želi.) 

K tej točki dnevnega reda je bil povabljen tudi Zavod SR Slovenije za druž- 
beno planiranje. 

Predlog odloka ste prejeli z dopisom z dne 1. 2. 1978. Kot gradivo za to 
točko pa ste prejeli še poročilo o izvajanju delovnega programa za področje 
regionalnega prostorskega planiranja v SR Sloveniji za obdobje 1975—1978 in 
povzetek tega poročila. 

Predloženo gradivo sta obravnavala Odbor za urbanizem, stanovanjsko-ko- 
munalna vprašanja in varstvo okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
predložila pismeni poročili. Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.) Hvala. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce ne želi nihče razpravljati, zaklju- 
čujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 1. 
členu, ki je razviden iz njenega poročila z dne 15. 2. 1978. Vprašujem predstav- 
nika Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo oko- 
lja in predlagatelja, če s tem amandmajem soglašata! (Odbor soglaša, predlaga- 
telj soglaša.) 

Kdor je za amandma Zakonodajno-pravne komisije, naj prosim glasuje! 
(48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Zakonodajno-pravne 
komisije. 

Danes smo vam na klop predložili amandma Izvršnega sveta, ki predlaga v 
4. členu predloga odloka, da se datum 28. 2. 1978 nadomesti z datumom 15. 3. 
1978. Ali želi o tem amandmaju kdo razpravljati? (Nihče.) Vprašujem Odbor, 
če s tem amandmajem soglaša? (Se strinja.) Zakonodajno-pravna komisija? 
(Soglaša.) 

Predlagam, da glasujete o amandmaju Izvršnega sveta k 4. členu. Kdo je za? 
(47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
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Glasovati moramo še o predlogu odloka v celoti? Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje. (47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) - 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel. 
Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.25 in se je nadaljevala ob 13.35.) 

Predsednica llara Žlebnik: Predlagam, da nadaljujemo sejo. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbeno- 
političnih skupnostih. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Za svo- 
jega predstavnika določil Dragana Mozetiča, namestnika Republiškega sekre- 
tarja za finance. Želi predstavnik predlog zakona še ustno obrazložiti? Prosim, 
besedo ima Dragan Mozetič! 

Dragan Mozetič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na decembrskem zasedanju Zbora združenega dela so delegati ugotovili, 
da zahtevata obe zakonski ureditvi, to je sprememba zakona o financiranju 
splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih in sprememba in 
dopolnitev osnutka zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks 
široko javno razpravo. V preteklih dveh mesecih je bila široka javna razprava 
tudi opravljena. Za to razpravo smo vam in vsem drugim, ki -so sodelovali in 
se vanju vključevali, posredovali obširna gradiva, iz katerih je razvidna tehtna 
utemeljitev obeh predlogov. Poudarjam, da je zbor občin na prvem glasovanju 
že sprejel predlog zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbeno- 
političnih skupnostih, medtem ko je Zbor združenega dela odklonil hitri po- 
stopek in sprejel samo osnutek zakona. 

Potek razprav je pokazal, da obrazložitvam, navedenim v posredovanih 
gradivih, vsebinsko ni bila oporekana tehtnost, medtem ko je nivo proračun- 
skih virov, upoštevajoč vsakoletna določila v resolucijah, sledil rasti družbene- 
ga proizvoda oziroma je njihova rast bila manjša kot rast družbenega proiz- 
voda. Obstoječi proračunski viri zaradi večletnih gmotnih težav ne zadostu- 
jejo več. 

Razprave so pokazale, da rešitev za vse ostale probleme in za nove naloge 
republiškega in občinskih proračunov v republiki ne kaže iskati v neposred- 
nem zajemanju dohodka temeljnih organizacij združenega dela z nadaljnjim 
povečanjem davčnih stopenj pri davku iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela. Ocene razpoložljivih virov sredstev za izvedbo s planom sprejetih 
razvojnih nalog so take, da odvračajo od razmišljanj za uveljavitev ukrepov, 
ki bi pomenili zmanjšanje lastne reprodukcijske sposobnosti našega gospodar- 
stva pri čemer pa tudi banke ne razpolagajo z zadostnimi sredstvi. 

Novo obremenjevanje potrošnje z dvigovanjem stopenj posebnega repu- 
bliškega prometnega davka kot drugega možnega vira za iskanje obsega sred- 
stev bi bilo potrebno v taki višini da bi nujno vplivalo na neenakost v malo- 
prodajnih cenah v prometu obdavčenega blaga med našo republiko in drugimi 
republikami, izraženo v takih odstotkih, ki bi že vplivali na preusmeritev kupne 
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moči. Vsi ostali proračunski viri po svoji vsebini ne morejo zagotoviti večjih 
sredstev. 

V razpravi je bilo dano največ poudarka pripombam, ki so opozarjale na 
sorazmerno obsežna dosedanja zajemanja iz osebnega dohodka zaposlenih, ka- 
terim se pridružuje še sedaj uvajani davek iz osebnega dohodka. Osebni doho- 
dek zaposlenih je po razpoložljivih podatkih različno zajet za razne potrebe. 
Pretežno število zaposlenih namenja v skladu s sprejetimi sporazumi sredstva 
za programe, ki se v družbenih dejavnostih financirajo iz osebnih dohodkov 
zaposlenih. Odplačevanje potrošniških posojil in stanovanjskih kreditov je po 
velikosti naslednja kategorija, ki zmanjšuje razpoložljivi del osebnih dohod- 
kov. Na osnovi referendumskih odločitev se za razne potrebe, predvsem tiste, 
ki pomenijo dvigovanje družbenega standarda, zajema po velikosti tretja kate- 
gorija izločanj iz osebnega dohodka. 

Za potrebe splošne porabe v Socialistični republiki Sloveniji do letos iz 
osebnega dohodka nismo prispevali ničesar, če ne upoštevamo davka iz skup- 
nega dohodka občanov, kar je občinski davčni vir. 

Tako ustava kot zakon o združenem delu predvidevata obvezen prispevek 
za potrebe splošne porabe v družbenopolitičnih skupnostih tudi za občane. 

V socialistični republiki Sloveniji te obveznosti občanov doslej nekaj let ni- 
smo uresničevali, ker potrebe proračunske porabe tega niso izrecno narekovale. 
Namesto tega smo v drugih davčnih virih, pa tudi pri omejevanju splošne po- 
rabe ter pri odložitvi izvajanj njenih nalog iskali potrebne premostitve. V le- 
tošnjem letu zahtevajo nujne potrebe prelom s tako prakso. Zato se je Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Slovenije kljub pomislekom odločil za predložene predlo- 
ge, katerih rezultat je uvedba participacije občanov za potrebe splošne porabe. 

Gibanje osebnih dohodkov, kot ga ugotavljamo v zadnjih nekaj letih, kaže, 
da je taka usmeritev v iskanju sredstev za splošne potrebe primerna. S sred- 
njeročnim planom so bili določeni osnovni proporci ustvarjanja ter delitve 
oziroma usmeritve ustvarjenega dohodka. Te osnove planske usmeritve se ne 
uresničujejo dosledno. Rast osebnih dohodkov je višja od planiranega deleža, ki 
je bil v ustvarjenem dohodku temu namenjen. S tem, da rast realnega oseb- 
nega dohodka presega načrtovane stopnje rasti, se odmikamo tudi od druge 
splošne, s planom začrtane usmeritve, po kateri naj bi družbeni standard 
rastel hitreje od individualnega. 

Predlagani davčni instrumentarij je torej pripravljen tudi v tem smislu, 
da z zajemanjem potrebnih sredstev za splošno porabo poseže v področje, kjer 
se s planom začrtana razmerja ne ustvarjajo. 

Tovarišice in tovariši delegati! Po obširni in dosti dolgo trajajoči razpravi 
sta predloga obeh zakonov danes ponovno pred vami. Vsebinsko jima že v 
osnutkih niste bistveno oporekali, zato vsebinsko tudi nista po opravljenih 
razpravah spremenjena. 

Utemeljitve, ki smo vam jih posredovali za razpravo, so v času, ki smo 
ga imeli na razpolago, le še podčrtane. Zato pričakujemo, da boste danes s 
svojo odločitvijo podprli prizadevanja, da se problemi v splošni porabi v letoš- 
njem letu, vsaj do določene mere, uredijo. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Mozetič! Predlog zakona 
ste prejeli s sklicem seje Zbora z dne 23. 1. 1978. K tej točki dnevnega reda ste 
prejeli tudi informacijo o materialnih obveznostih republike v letu 1978, s 
posebnim ozirom na uvedbo novega davčnega vira. 
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Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Želijo morda poročevalci Odbora in 
Komisije poročili še ustno dopolniti? Tovariš Rado Ostrouška, predstavnik Od- 
bora za finance našega zbora! 

Rado Ostrouška: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Odbor za finance tega zbora je predlog zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih 
skupnostih in predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi 
in stopnjah republiških davkov in taks obravnaval dvakrat. Ob obeh obrav- 
navah zakonskih predlogov je s predlaganimi rešitvami soglašal in se zavzel 
za dosledno izpolnitev določb zakona o združenem delu, po katerem delavec 
uporablja osebni dohodek za zadovoljevanje osebnih in skupnih ter splošnih 
družbenih potreb. To pomeni, da iz osebnega dohodka, po starem bruto oseb- 
nega dohodka, prispeva samoupravni interesni skupnosti in iz proračunov 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Odbor je hkrati ugotovil, da je v drugih republikah ta davek uveden že 
nekaj let. Ugotovil je, da so stopnje, kot je bilo že prej omenjeno, od drugih 
davkov in taks v naši republiki na zgornji meji, določeni z medrepubliškim 
dogovorom, in da zato ni mogoče oziroma ni smotrno niti še bolj obremeniti 
dohodka temeljnih organizacij niti zviševati posebnega republiškega promet- 
nega davka. 

Ob vsem tem so glede na navedbe predlagatelja v njegovi informaciji po- 
vsem nesporne obveznosti do proračuna federacije, predvsem do intervencij v 
kmetijstvu. Odbor je na te probleme v svojih poročilih, ki ste jih prejeli, po- 
sebej opozoril: zlasti je poudaril, da je treba zaostale obveznosti do z,veznega 
proračuna poravnati s posojilom, ki bo vrnjeno iz dela sredstev, zbranih iz 
davkov iz osebnega dohodka. 

Glede na to, da so občine večinoma že uvedle ta davek v skladu s svojimi 
potrebami, nalogami oziroma obveznostmi in da je treba ta davek obravnavati 
kot enakopraven vir za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb, je Odbor po 
tehtnih razpravah oblikoval svoje pozitivno mnenje in predlaga zboru, da 
sprejme oba zakonska predloga v predloženem besedilu. 

Od sprejetja teh dveh zakonov je odvisno tudi sprejetje zakona o spre- 
membah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1978, ki 
ga je Odbor prav tako podprl. 

Z navedbo nekaterih osnovnih problemov obravnave v Odboru sem želel 
opozoriti, da smo bili seznanjeni z različnimi pogledi, da smo jih proučili in da 
smo se v Odboru ob tehtnih razlogih, ki narekujejo spremembo zakona oziroma 
uvedbo novega vira, izrekli za te ukrepe oziroma za te vire financiranja pro- 
računa. 

Hkrati vas obveščam, da je naša delegacija v Kopru v ponedeljek obrav- 
navala oba zakona oziroma vse tri zakone in ugotovila, da je v dani situaciji 
nujno sprejeti te zakone, kot so predlagani. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Ostrouška! Zeli pred- 
stavnik Zakonodajno-pravne komisije besedo? (Ne želi). 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
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Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (44 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 8. 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 Dragana Mozetiča, namestnika republiškega sekretar- 
ja za finance. 

Menim, da je tovariš Mozetič uvodno besedo za oba zakona že opravil pri 
prejšnji točki. 

Predlog zakona ste prejeli s sklicem seje zbora z dne 23. 1. 1978. Prejeli 
ste tudi informacijo o materialnih obveznostih republike v letu 1978, s poseb- 
nim oziroma na uvedbo novega davčnega vira. Predlog zakona sta obravnavala 
Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni 
poročili. 

Želijo morda poročevalci še besedo? Tovariš Ostrouška je svoje že povedal 
pri prejšnji točki. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Ahmet 
Kalač, delegat občine Maribor! 

Ahmet Kalač: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati skupin iz občine Maribor smo razpravljali o vseh teh zakonih oziroma 
predlogih in smo ugotovili, da se delovni ljudje in občani v organizacijah zdru- 
ženega dela kakor tudi v krajevnih skupnostih ne strinjajo z uvedbo davka iz 
osebnega dohodka delavcev. Člani skupin delegatov so v svojih temeljnih dele- 
gacijah in konferencah delegacij zavzeli odklonilno stališče do tega zakona, saj 
predstavlja dodatni davek iz osebnega dohodka nesprejemljivo obremenitev za 
delavca. 

Kljub temu skupina delegatov ugotavlja, glede na dodatne obrazložitve, 
da je splošni in skupni družbeni interes takšen, da je potrebno uvesti davek iz 
osebnega dohodka, in sicer v ustrezni višini, za pokrivanje neodložljivih ob- 
veznosti republike. Izraženi interes delovnih ljudi in občanov je torej drugačen 
od splošnega družbenega interesa! Zato smo delegati pred težko odgovornostjo 
glede odločitve o predlogu tega zakona. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Kalač! Nadaljujemo raz- 
pravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče več razpravljati? K besedi se javlja to- 
variš Miran Mejak, član Izvršnega sveta! 

Miran Mejak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delega- 
ti! Prosil sem za besedo, ker sem ocenil, tovarišica predsednica, da so dele- 
gati končali razpravo. Dovolite, da v imenu Izvršnega sveta dam pojasnila v 
zvezi z razpravo tovariša iz Maribora, čeprav je bila že obrazložitev tovariša 
Mozetiča popolna in skladna s stališči Izvršnega sveta. 

Pri sestavi obrazložitve smo se maksimalno trudili objektivno prikazati 
probleme republiškega proračuna. Ti so taki, da je ukrep, ki ga predlagamo, 
neizogiben. Mislim, da je tudi razprava v Odboru in delegatov na prejšnji seji 
tega zbora pokazala razumevanje teh problemov, zato v tem zboru o zakonu 
ni niti potrebno polemizirati, ker mu je podporo zbor že dal. 
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Vseeno pa naj dam še nekaj pojasnil. Kompenzacije, premije in regresi v 
kmetijstvu niso budžetska postavka, ki pomeni zapravljanje denarja in od ka- 
tere nima nihče koristi. Vi veste, da smo se v Jugoslaviji dogovorili za tako 
politiko cen hrane, na katero ne bi imela vpliva tržna stihija. V končni po- 
sledici to pomeni, da delovni človek-delavec kupi nekatere prehrambene 
artikle ceneje. Vsi politični dokumenti, od kongresnih naprej, zahtevajo boj 
zoper stihijsko gospodarjenje. Številni strukturni problemi v preteklosti so 
namreč nastali zaradi tega, ker smo živeli od iluzije, da lahko neko stihijsko 
liberalistično pojmovanje gospodarstva razreši naše osnovne gospodarske pro- 
bleme. Zaradi tega smo podpisali več družbenih dogovorov, v katerih smo 
opredelili družbeno podporo oziroma našo skupno solidarnost na področju cen 
hrane. Kompenzacije, premije in regresi, ki so v obrazložitvi navedeni, in od- 
plačila kreditov iz lanskega leta, porabljenih za iste namene, je treba na nek 
način pokriti. To pa seveda v nobenem primeru ne pomeni dodatnega obreme- 
njevanja gospodarstva. Gre za opredelitev vseh nas za realizacijo naše dolgo- 
ročne orientacije v proizvodnji domače hrane, katero je treba solidarno pod- 
preti. Tisti, ki ima večje osebne dohodke, bo iz tega naslova več prispeval, 
tisti pa, ki ima manjše osebne dohodke, pa manj. Taka rešitev pa je pomembna 
tudi s širšega družbenega vidika, ker bomo sredstva vsi prispevali. S tem bo- 
mo ustvarjali možnosti, prvič za stabilen dolgoročen razvoj kmetijstva in dru- 
gič za stabilnejše cene. Alternativa je samo ta, da se Slovenija kompenzacijam 
odpove. Posledice, s katerimi se boste srečali v občinah, bodo za delovno ljud- 
stvo nesprejemljive cene osnovnih življenjskih artiklov. Zato mislim, da je 
skupni interes nas vseh, da v Sloveniji in v Jugoslaviji podpremo predlagano 
politiko na področju kompenzacij tudi materialno. 

V delegacijah so bile razprave o tem, da vsega ne more reševati gospodar- 
stvo. V tem primeru ta diskusija ni najbolje locirana. Rešujemo namreč go- 
spodarski problem s prispevki iz osebnega dohodka in s tem ne zanikamo, da je 
osebni dohodek delavcev integralna kategorija. 

Tovariši! Opravičujem se danes tistim, ki že vedo, da Izvršni svet na tem 
področju alternative nima. Alternativa, ki pa ni prava, je ta, da se odrečemo 
kompenzacijam in prepustimo kmetijsko proizvodnjo tržni stihiji oziroma njej 
cene kruha, mleka itd. Ne vem, če bodo delavci na katerem koli zboru s tem 
soglašali. Osnovni interesi delavskega razreda so nedvomno stabilni pogoji go- 
spodarjenja. Ta instrument pa prispeva k temu. 

Druga zahteva je bila, da je treba vnesti več racionalnosti v proračun itd. 
Zahteva je sprejemljiva in Izvršni svet ne oporeka, da je treba vsepovsod iska- 
ti notranje rezerve, bolj varčevati itd. Vendar to ni predmet te razprave. 

In na koncu še tole: Tovariši iz Domžal so v Zboru združenega dela pred- 
lagali amandma, po katerem naj ta zakon velja samo v letošnjem letu. Pred- 
stavniki Izvršnega sveta so v Odboru, ki je amandma obravnaval, poskušali 
razložiti, zakaj amandma ni sprejemljiv in zakaj ne rešuje ničesar. Zakaj? O 
vsakem takem zakonu se moramo v Skupščini vsako leto posebej pogovoriti. 
Vse instrumente, na katerih bazira republiški proračun, v takšni ali drugačni 
obliki, dajemo vsako leto v verifikacijo Skupščini. To so davek od dohodka 
tozdov, davčne olajšave in drugi zakoni, o katerih ste razpravljali ob koncu 
lanskega leta. 

Zato smo mislili, da ni treba v zakonu posebej določiti, da bo veljal samo 
v letošnjem letu. Kajti nobenega dvoma ni, da bodo zbori Skupščine o virih 
v naslednjem letu razpravljali tedaj, ko bodo obravnavah proračun za nasled- 
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nje leto. Mislili pa smo tudi na to, da ne bi kazalo v zakon vgrajevati faktorja 
nestabilnosti. S tem pa seveda nismo hoteli polemizirati o tem, ali ima katera- 
koli delegacija v kateremkoli zboru te skupščine pravico ugotavljati in zahte- 
vati takšne ali drugačne obrazložitve. 

Sedajle poteka seja Izvršnega sveta o nastali situaciji. Sam pa sem pove- 
dal, za kar me je Izvršni svet pred tem pooblastil. Ce je amandma pogoj, da 
se ta zakon sprejme, in sicer bolj kot posledica nekega razpoloženja delegacij 
in delegatov, da se opredelijo drugače, kot bi se sicer, potem se moramo pamet- 
no in racionalno pogovoriti. 

Tovarišica predsednica! Zboru sedaj ne predlagam nobene spremembe. 
Hotel sem le pojasniti situacijo. 

Naj pa še opozorim, da bi bilo dobro, da ločimo emocijo od racionalnega 
razmišljanja. Vse kar boste danes sprejeli, boste lahko ponovno obravnavali, 
če ne prej, pa zagotovo ob sprejemanju resolucije za naslednje leto. Torej ni 
nobene dileme o tem, da bi to bilo zakovano. ^ . 

S to svojo razpravo sem poskusil samo pojasniti situacijo, v kateri je 
danes Izvršni svet. Predlagam delegatom, da zakon, ki predvideva 1 /o stopnjo, 
sprejmejo oziroma podprejo Izvršni svet v alternativi, za katero se je odločil. 
Ce pa hočete, lahko sklenemo, da se o tem davku prihodnje leto ponovno raz- 
pravlja. Zadeva je ves čas odprta, tako kot so vse druge, o katerih vsako leto 
normalno razpravljamo. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Mejak! Kdo še želi 
besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo m 
prehajam na glasovanje. . , , 

V našem zboru ni nobenega amandmaja k temu zakonu. Ce bo Zbor zar 
ženega dela sprejel tak amandma, bomo o njem razpravljali. 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje. 
(43 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdrzal. (Dva 
delegata.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republi- 
škem proračunu) za leto 1978, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo njen 
izvršni svet. 

Uvodno besedo k tej točki dnevnega reda ste slisali ze v ekspozeju tova- 
rišice Nagličeve. Zeli tovariš Oblak besedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 27. 1. 1978. Izvršni svet pred- 
laga da ta akt obravnavamo po hitrem postopku v smislu 295. člena Poslov- 
nika' Skupščine SR Slovenije. Ta predlog je Izvršni svet tudi posebej obrazložil 
O tem ali bomo zakon obravnavali po hitrem postopku, to je v zadnji fazi, kot 
predlog zakona, pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem 
razpravo in prehajam na glasovanje. 

Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (50 delegatov gla- 
suje 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 predložila pism.eni poročili. Želijo poročevalci besedo? (Ne 
želijo.) 



222 
Zbor občin 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
prehajam na glasovanje. 

v 
Na-1Pr'eJ moramo glasovati o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 

2. členu, ki je razviden iz njenega poročila z dne 15. 2. 1978. Vprašujem pred- 
stavnika predlagatelja in Odbora za finance, če se z amandmajem strinjata 
Tovariš Ostrouška? (Da.) 

Kdor je za amandma Zakonodajno-pravne komisije k 2. členu, naj prosim 
glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog za- 

kona, naj prosim glasuje! (47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče) Se ie 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni stanovanjski 
skupnosti, z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v ob- 
ravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Maverja Jerkiča, pomočnika 
republiškega sekretarja za urbanizem. Zeli tovariš Jerkič Besedo? Prosim be- 
sedo ima tovariš Jerkič! 

Maver Jerkič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
H gradivom bi želel dati še naslednje poročilo. 

V prizadevanjih, da bi stanovanjsko gospodarstvo organizirali na načelu, 
da pridejo do izraza specifični interesi delovnih ljudi, je bil leta 1974 sočasno 
s sprejetjem ustave Socialistične republike Slovenije sprejet tudi zakon o 
samoupravni stanovanjski skupnosti. 

Zakon predvideva ustanovitev posebnih samoupravnih enot za posamezna 
področja njenega delovanja, in sicer za graditev stanovanj, za družbeno pomoč 
v stanovanjskem gospodarstvu in za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami v 
družbeni lastnini. 

Na podlagi zakona v praksi izpeljana samoupravna organiziranost ne 
omogoča uveljavljanja delavcev kot nosilcev stanovanjske politike, kakor tudi 
ne celovitosti odločanja o delu dohodka, ki se združuje za stanovanjsko gospo- 
darstvo. Ovire se kažejo tudi v tem, da je zakon preveč konkreten in ne daje 
možnosti organiziranja samoupravnih stanovanjskih skupnosti v skladu s kon- 
kretnimi razmerami in interesi. Praksa je pokazala, da samoupravno odloča- 
nje o stanovanjskih zadevah ne more biti razdeljeno na odločanje o zbiranju 
sredstev za graditev stanovanj, na odločanje o gospodarjenju z njimi in še na 
odločanje o upravljanju ter razdeljevanju solidarnostnih sredstev in stanovanj. 

Takšno razdvojeno samoupravno odločanje o sicer enoviti stanovanjski 
politiki ni v skladu z medsebojno povezanostjo problematike in s problemi ce- 
lovitega odločanja na tem področju. 

Organiziranost stanovanjske skupnosti v obliki obveznih samoupravnih 
enot ne daje skupščini kot najvišjemu organu stanovanjske skupnosti skoraj 
nobenih pravic, ker se vse zadeve rešujejo na nivoju samoupravnih enot. V do- 
sedanjem delovanju stanovanjske skupnosti tudi nista prihajala do izraza me- 
njava dela in sredstev, kakor tudi ne soočanje uporabnikov in izvajalcev ob 
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različnih interesih, ker izvajalci niso imeli zakonite osnove za oblikovanje po- 
sebnega zbora skupščine. 

Zaradi teh razlogov je bilo med drugim v občinah težko izvajati družbene 
dogovore o oblikovanju cen stanovanj. Samoupravna organiziranost je seveda 
tudi eden od razlogov, da samoupravni delegatski sistem ni izpeljan v skladu 
z medsebojno povezanostjo problematike, upoštevajoč različne interese, po- 
trebe in vidike reševanja stanovanjskih vprašanj. 

Ker ni ustrezne samoupravne organiziranosti vseh zainteresiranih pri sno- 
vanju in izgradnji zaključenih sosesk, je prihajalo do graditve naselij, ki so od- 
tujena in ne zagotavljajo kakovostnega bivanja in življenjskega okolja in 
niso primerna doseženi stopnji družbenoekonomskega razvoja. 

Glede na navedene ugotovitve je potrebno sedanji zakon uskladiti z za- 
konom o združenem delu in pri tem upoštevati dosedanje izkušnje prakse na 
tem področju. 

Zato uvajamo s predlogom osnutka zakona o samoupravni stanovanjski 
skupnosti predvsem naslednje: odpravo dosedanjega obveznega organiziranja 
treh samoupravnih enot za graditev stanovanj, družbeno pomoč v stanovanj- 
skem gospodarstvu in za gospodarjenje s stanovanjskim skladom hiš v druž- 
beni lastnini in uvedbo skupščine stanovanjske skupnosti, sestavljene iz zbora 
uporabnikov, s čimer zagotavljamo enovitost delovanja in odločanja v stano- 
vanjskem gospodarstvu. 

Z novo samoupravno organiziranostjo se zagotavlja enakopravno odločanje 
zbora uporabnikov in zbora izvajalcev v skupščini stanovanjske skupnosti, 
tako da ta postane mesto za samoupravno dogovarjanje vseh, ki so udeleženi 
pri stanovanjski graditvi. 

Zbor uporabnikov v skladu s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi 
stanovanjske skupnosti, statutom in zakonom samostojno odloča o družbeni 
pomoči, določanju stanarin, najemnin in prispevkov etažnih lastnikov ter o 
gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini. 

V predlogu za izdajo zakona je za razliko od sedanjega zakona predvidena 
možnost ustanavljanja posebnih skupnosti, predvsem za izgradnjo novih sta- 
novanjskih sosesk, pa tudi za reševanje tekočih problemov, ki se pojavljajo v 
že zgrajenih stanovanjskih soseskah. 

Za zagotovitev materialne osnove delovanja stanovanjske skupnosti se na 
podlagi samoupravnega sporazuma o stanovanjski skupnosti združujejo sred- 
stva, in sicer za namene, ki so določeni s samoupravnim sporazumom. Poleg 
stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah v 
družbeni lastnini člani skupno upravljajo in gospodarijo v stanovanjski skup- 
nosti tudi s sredstvi stanarin in najemnin. Vsa sredstva, pravice in obveznosti 
samoupravnih enot se prenesejo na stanovanjsko skupnost. 

Predlagamo, da se nova organiziranost stanovanjskih skupnosti v skladu 
z novim zakonom opravi do konca letošnjega leta. 

Ze dalj časa je v pripravi gradivo »Uresničevanje družbenoekonomskih 
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu«, katerega bodo obravnavah tudi zbori 
Skupščine SR Slovenije. Ugotovitve in stališča, sprejeta na podlagi tega gra- 
diva, bodo osnova kompleksnejšega pristopa k preoblikovanju celotne stano- 
vanjske zakonodaje, ki bo morala omogočiti in pospešiti usklajevanje doseže- 
ne samoupravne prakse z ustavnimi določili in zakonom o združenem delu in 
sistemom družbenega planiranja. 
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Zakon, ki ga danes obravnavamo, je le prvi korak k uresničevanju po- 
stavljenih ciljev na področju stanovanjskega gospodarstva. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Jerkič! 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek ste prejeli z dopisom z dne 

27. 1. 1978. K tej točki dnevnega reda je bila povabljena Zveza stanovanjskih 
skupnosti Slovenije. Izvršni svet predlaga, da se v smislu drugega odstavka 
250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije prva in druga faza zakonodaj- 
nega postopka združita, tako da se hkrati obravnavata in sprejemata predlog 
za izdajo zakona in zakonski osnutek. O tem predlogu Izvršnega sveta priče- 
njam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče). 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog Iz- 
vršnega sveta, da se prva in druga faza zakonodajnega postopka združita, naj 
prosim glasuje! (45 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 

urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Želijo poročevalci 
besedo? (Ne želijo.) Pričenjam razpravo. K razpravi se je javila tovarišic 
Ferčnik, delegatka občine Ljubljana-Center! 

Zdenka Ferčnik: Delegacija občine Ljubljana-Center je imela eno 
samo pripombo oziroma vprašanje, in sicer k tretjemu poglavju, »finančne po- 
sledice predlaganega zakona«. Potrebno je ugotoviti, ali zakon resnično nima 
nobenih finančnih posledic oziroma za koga nima teh posledic. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovarišica Ferčnikova! Zeli še 
kdo razpravljati? (Nihče.) 

Tovariš Jerkič, ali lahko takoj odgovorite na vprašanje tovarišice Ferčni- 
kove? Vprašanje je kratko in jasno. 

Maver Jerkič: Tovarišica predsednica! Mislim, da bo tudi odgovor 
kratek in jasen. Tu gre predvsem za novo samoupravno organiziranost, ki 
uvaja sistem dveh zborov v skupščino stanovanjske skupnosti. Vse drugo 
ostane za samoupravne stanovanjske skupnosti nespremenjeno. Zato v tem ne 
vidimo nikakršnih finančnih posledic, niti ne za samoupravne stanovanjske 
skupnosti kakor tudi ne za same stanovalce v hišah v družbeni lastnini. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Jerkič! Tovarišica Ferč- 
nikova, ste zadovoljni z odgovorom? (Da.) Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samo- 

upravni stanovanjski skupnosti, z osnutkom zakona, se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe delov- 

nih teles Skupščine in zbora. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (48 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 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembi in dopolnitvi zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice 
uporabe, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Vlada Tanceta, namest- 
nika republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) K tej točki dnevnega reda 
sta bila povabljena tudi Skupščina mesta Ljubljana in Javno pravobranilstvo 
SR Slovenije. 

Osnutek zakona ste prejeli s sklicem seje zbora z dne 23. 1. 1978. Obrav- 
navali so ga: Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in var- 
stvo okolja, Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki so pred- 
ložili pismena poročila. Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovarišica Kri- 
stina Smid, delegatka občine Ljubljana-Bežigrad! 

Kristina Šmid: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovari delegati! 
V skrajšani obliki bom navedla nekaj pripomb k temu osnutku zakona. Na seji 
delegacije občine Ljubljana-Bežigrad in na koordinaciji smo predlagali, naj se 
črta besedilo drugega odstavka 45. člena. V predlaganem drugem odstavku lahko 
pojem o ustreznem povečanju odškodnine omogoča najrazličnejše zlorabe sodno 
zapriseženih cenilcev. Že sedaj so znani primeri, ko cenilci zaradi nejasnosti 
zakonskih določil najrazličneje tolmačijo določila pravilnika o enotni metodo- 
logiji za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše ali stanovanja. Opozo- 
riti tudi moramo, da so socialni razlogi za povečanje odškodnine že zajeti v 46. 
členu obravnavanega zakona. 

Novi drugi odstavek 50. člena naj se spremeni tako, da se glasi: »Če raz- 
lastitveni upravičenec preskrbi prejšnjemu skrbniku ali drugim imetnikom 
stanovanjske pravice drugo ustrezno stanovanje za nedoločen čas, se odškodnina 
po prvem odstavku 45. člena zmanjša za 30 %.« Menimo, da mora drugi odsta- 
vek 50. člena konkretno določiti odstotek zmanjšane odškodnine. Po našem 
mnenju tudi ni mogoče prenašati tega pooblastila na občinske skupščine, glede 
na stališče cenilcev pa se pri prodaji zasebnega stanovanja njegova vrednost 
zmanjša za približno 30 %, kot dopustno zmanjšanje v smislu splošnih načel 
civilnega prava. Smatramo, da naj bi zmanjšanje doseglo 30 %. 

Iz besedila novega tretjega odstavka 50. člena naj se črtata besedi »in dru- 
gem«, kar je pogojeno z našim stališčem v drugem odstavku 50. člena. 

Novi 4. odstavek 50. člena naj se spremeni tako, da se glasi: »Ce prejšnji 
lastnik, ki se je odpovedal drugemu najemnemu stanovanju, gradi ali kupi 
novo stanovanjsko hišo ali stanovanje, se mu po odškodnini iz prejšnjega od- 
stavka prištejejo še stroški za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča, 
na katerem gradi ali kupi novo stanovanjsko hišo ah stanovanje, vendar naj- 
več za enako površino stanovanjske hiše, stanovanja ali stavbnega zemljišča, 
kot mu je bila razlaščena«. Iz vsebine novega 4. odstavka 50. člena bi bilo 
namreč možno sklepati, da pripadajo razlaščencu tudi stroški za individualno in 
kolektivno komunalno ureditev stavbnega zemljšča. 

Prosimo predlagatelja, naj to upošteva! 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovarišica Šmidova! 
Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Izgleda, da ne. Zaključujem razpravo in 

predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep. 
15 
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1. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o razlastitvi in pri- 
silnem prenosu pravice uporabe 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 ter pripombe, dane v raz- 
pravi na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (48 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 predlog za izdajo 
zakona o nagradah in priznanjih Staneta Žagarja, z osnutkom zakona, ki ju 
je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Ulrih Elo, članico Izvršnega 
sveta in predsednico Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. Zeli 
predstavnica predlagatelja besedo? (Ne želi.) 

Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek ste prejeli s sklicem seje 
zbora z dne 23. 1. 1978. Izvršni svet predlaga, da na podlagi drugega odstavka 
250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije obravnavamo predlog za izdajo 
zakona in osnutek oziroma da se združita prva in druga faza zakonodajnega 
postopka. O tem proceduralnem vprašanju pričenjam razpravo. 

Kdo želi besedo? (Nihče). Ce nihče, prosim, da o predlogu Izvršnega sveta 
glasujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (49 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 so obravnavali: Odbor za 

družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor za usmerjeno izobraževanje in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki so predložili pismena poročila. Želijo poro- 
čevalci besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo 
in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o nagradah in priznanjih Staneta Žagarja, 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 delovnih teles Skupščine in zbora. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (45 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 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o grobiščih in grobovih borcev, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v 
obravnavo njen izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Justa Miklavca, svetovalca 
predsednika Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških in- 
validov. Zeli predstavnik besedo? (Ne želi.) 

K tej točki dnevnega reda je bila povabljena Zveza združenj borcev NOV. 
Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 27. 1. 1978. Obravnavali so ga: 

Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za vprašanja bor- 
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cev NOV in Zakonodajno-pravna komisija, ki so predložili pismena poročila. 
Želijo poročevalci Odbora in obeh komisij besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 4. 
členu, ki je razviden iz njenega poročila z dne 15. 2. 1978. Vprašujem predstav- 
nike predlagatelja in Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem ter 
Komisije za vprašanja borcev NOV, ali s tem amandmajem soglašajo! Tovariš 
Miklavc? (Da.) Tovariš Horvat? (Soglaša.) Tovarišica Aljančičeva? (Soglaša.) 

Kdor je za amandma Zakonodajno-pravne komisije, naj prosim glasuje! 
(46 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije soglasno sprejet. 
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, 

naj prosim glasuje! (47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o varstvu družinskih članov osebe v obvezni vojaški službi, ki ga je Skupščini 
predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Justa Miklavca, svetovalca 
predsednika Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških inva- 
lidov. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) 
Predlog za izdajo zakona ste prejeli z dopisom z dne 17. 1. 1978. Obravna- 

vala sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Želijo poročevalci besedo? 
(Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno- 
pravne komisije, da se za 13. členom doda nov 14. člen. Amandma komisije je 
razviden iz njenega poročila z dne'15. 2. 1978. Vprašujem predstavnika predlaga- 
telja in Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, ali s tem amandmajem 
soglašata! (Da.) 

Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije soglasno sprejet. 
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, 

naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o investicijskih vlaganjih Socialistične republike Slovenije v graditev objektov 
in nabavo opreme v obdobju 1978—1982. 

Med sejo me je Izvršni svet obvestil, da ta predlog zakona umika. Zato 
prehajam na naslednjo točko dnevnega reda. 
15» 
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Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o statističnih raziskovanjih Socialistične republike Slovenije v letu 1978, ki ga je 
Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je določil Milojko Virant, namestnico direktorja 
Zavoda Socialistične republike Slovenije za statistiko. Ali želi tovarišica Viran- 
tova besedo? (Ne želi.) 

K tej točki dnevnega reda je bil povabljen Zavod Socialistične republike 
Slovenije za statistiko. Predlog odloka ste prejeli s sklicem seje zbora z dne 
23. 1. 1978. 

Obravnavala sta ga Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Za- 
konodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Želijo poročevalci 
besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
soglasju k samoupravnim sporazumom in statutom visokošolskih organizacij, ki 
ga je Skupščini predložila v obravnavo Komisija za proučitev statutov in samo- 
upravnih sporazumov visokošolskih organizacij Skupščine SR Slovenije. 

Komisija je za svojega predstavnika določila Miroslava Nakrsta, člana Ko- 
misije. Zeli tovariš Nakrst besedo? (Ne želi.) 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovarišica Ulrihova, članica Izvršnega sveta 
in predsednica Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. Zeli morda 
besedo? (Ne želi.) 

Predlog odloka je obravnavala Zakonodajno-pravna komisija, ki je zboru 
predložila pismeno poročilo. O predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog od- 
loka, naj prosim glasuje! (45 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Ss 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da na zahteve temeljnih or- 
ganizacij združenega dela z nekrito izgubo odloča o roku za izplačevanje z zako- 
nom zajamčenih osebnih dohodkov, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo 
njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Mozetiča. Tovariš 
Mozetič bo imel tudi uvodno besedo. 

Dragan Mozetič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Podatkom iz devetmesečnih obračunov poslovnih rezultatov za leto 1977 
je bila posvečena velika pozornost. Med drugim je bilo tudi ugotovljeno, da 
so pričakovanja organizacij združenega dela glede doseganja dohodka dokaj 
različna. i ; ' ' 
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V Jugoslaviji so razpoložljivi podatki in ocene pokazale, da bo število orga- 
nizacij združenega dela z izgubo sicer manjše kot lansko leto, da pa bo obseg 
izgub, po pričakovanjih večine republik in pokrajin, celo večji kot lani. 

Zato so se sorazmerno zgodaj začele obsežne priprave za ukrepe, katerih 
cilj je po eni strani saniranje izgub, po drugi strani pa odprava vzrokov nasta- 
janja izgub. 

Seveda se je po sprejetju dokaj strogih določil v zakonu o sanaciji pojavilo 
tudi vprašanje, ali je v taki situaciji mogoče relativno veliko število delavcev, 
zaposlenih v organizacijah združenega dela, ki bodo po zaključnih računih za 
leto 1977 izkazovala nekrito izgubo, podrediti konsekvencam tega zakona, in si- 
cer ob ugotovljenih zmanjšanih možnostih avtomatičnega pokrivanja tako iz- 
kazanih izgub in ob dokaj kratkih rokih, v katerih terja zakon pokritje izgub, 
sicer pa zahteva drastično zniževanje osebnih dohodkov. 

Analiziranje situacije in razprave ob teh analizah so pokazale, da se v re- 
publikah in pokrajinah zelo različno rešujejo problemi v posameznih dejavno- 
stih. So pa tudi različni pogoji v posameznih dejavnostih glede možnosti pri- 
dobivanja dohodka in osebnih dohodkov. 

Zato so delegati v Zvezni skupščini sprejeli pobudo, da se v letošnjem letu 
izjemoma da možnost posameznim družbenopolitičnim skupnostim, da same ugo- 
tovijo, v katerih dejavnostih ali organizacijah združenega dela pogoji pridobi- 
vanja dohodka niso taki, da bi ob sicer dobrem gospodarjenju omogočali orga- 
nizacijam združenega dela poslovanje brez izgub. 

Pristojni organ družbenopolitične skupnosti, na primer izvršni svet skup- 
ščine, lahko, če ga skupščina z odlokom za to pooblasti, izjemoma do 30. junija 
tega leta odobri izplačila osebnih dohodkov, višjih od z zakonom zajamčenih, 
takim organizacijam združenega dela, za katere obstajajo objektivni razlogi, ki 
terjajo, da se v zaključnih računih za leto 1977 izkazana nekrita izguba takoj ne 
uporabi kot razlog za drastično zničanje osebnih dohodkov. 

Predlog takega odloka vam je predložen. Sprejetje odloka bo omogočilo Iz- 
vršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da na podlagi zahtevkov prizadetih or- 
ganizacij združenega dela v SR Sloveniji oceni, v katerih primerih bodo že v 
marcu izplačila osebnih dohodkov zmanjšana, oziroma da s svojo odločitvijo 
omogoči, da prizadeti delavci nekritih zigub ne bodo občutili takoj. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pričakuje vaše pooblastilo, da bi lahko 
nemudoma pričel potrebne priprave in s tem odvrnil težave, ki bi sicer nastale 
že v marcu. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Mozetič! Predlog odloka 
ste prejeli na klop danes. Na začetku današnje seje smo izvolili skupino dele- 
gatov za proučtev tega odloka, ker ga ni obravnaval pristojni Odbor za finance. 
Prosim predsedujočega skupine tovariša Rada Ostrouška, da poda poročilo zboru. 
Besedo ima tovariš Ostrouška! 

Rado Ostrouška: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov, ki jo je na 38. seji imenoval Zbor občin v skladu z 
določbami 48. člena svojega poslovnika, je obravnavala predlog odloka o poobla- 
stitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da na zahtevo temeljne organi- 
zacije združenega dela z nekrito izgubo odloča o roku za izplačevanje z zakonom 
zajamčenih osebnih dohodkov, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen 
izvršni svet, s predlogom, da ga obravnava po hitrem postopku. Skupina se je s 
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predlaganim postopkom strinjala in predlog odloka v celoti podprla, saj bo pri- 
speval k odpravi nekaterih vprašanj v zvezi s sanacijskimi ukrepi oziroma iz- 
plačili akontacij osebnih dohodkov. 

V podrobni obravnavi pa je skupina oblikovala naslednji amandma: V če- 
trti vrsti 1. točke naj se za besedilom v oklepaju vstavi beseda »lahko«. Dopol- 
nitev je potrebna zato, da je iz pooblastil razvidna pravica odločanja o tem, ali 
je podaljšanje izplačila akontacij osebnih dohodkov dovolj utemeljeno ali ne. 
V predlagani dikciji bi šlo samo za določitev roka, ne glede na utemeljenost za- 
hteve prizadete temeljne organizacije. 

Skupina predlaga zboru, da sprejme predlog odloka v predloženem besedilu, 
z amandmajem, ki ga predlaga skupina. 

Predsednica Mara Ž 1 e b n i k : Hvala, tovariš Ostrouška! Vprašujem po- 
ročevalca Zakonodajno-pravne komisije, ali je Komisija o tem aktu razpravljala 
in ali lahko z vidika svoje pristojnosti poroča zboru o sprejetem stališču! (Da.) 
Komisija je torej razpravljala v odloku in z njim soglaša. 

Na podlagi odloka in vseh obrazložitev in stališč pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? Zaključujem razpravo in dajem na gla- 
sovanje najprej amandma naše skupine, da se v 4. vrsti 1. točke odloka za be- 
sedilom v oklepaju vstavi beseda »lahko«. Kdor je za ta amandma, naj prosim 
glasuje! (46 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma naše skupine soglasno sprejet. 
Glasovati moramo še o predlogu odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta v ce- 

loti. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (45 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na dogovor o kredi- 
tiranju plasmaja opreme in ladij v Jugoslaviji v času 1977—1980, ki ga je Skup- 
ščini predložil v potrditev Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije ni navzoč. Predstavnik Izvršnega sveta pa je 
Dragan Mozetič. Dogovor ste prejeli s sklicem za sejo zbora z dne 23. 1. 1978. 
Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Dogovor sta obravnavala Odbor za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predlo- 
žila pismeni poročili. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Očitno nihče. Zaključujem razpravo 
in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Potrdi se dogovor o kreditiranju plasmaja opreme in ladij v Jugoslaviji 
v času 1977-—1980, ki ga je Skupščini SR Slovenije poslal v potrditev Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ in ki ga je podpisal Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije ter z njim prevzel za Socialistično republiko Slovenijo obveznosti 
po tem dogovoru. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da da soglasje k dogovoru o kreditiranju plasmaja opre- 
me in ladij v Jugoslaviji v času 1977—1980, ki ga je podpisal Zvezni izvršni 
svet in z njim prevzel obveznosti za federacijo, oziroma da z delegacijami dru- 
gih socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ določi smernice Zveznemu izvršnemu svetu 
za reševanje morebitnih spornih vprašanj. 
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Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (47 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Preden preidemo na naslednjo točko, predlagam, da se vrnemo na 8. t o č - 
ko dnevnega reda, tojena predlog zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks. 

Predsednik Zbora združenega dela me je obvestil, da je Zbor združenega 
dela predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
davkov in taks sprejel z amandmajem Izvršnega sveta k 3. členu. Besedilo 
tega člena se po tem amandmaju dopolni tako, da se glasi: »Ta zakon začne 
veljati 1. marca 1978, obveznost plačevanja davka po tem zakonu pa velja do 
31. decembra 1978.« 

Pričenjam razpravo o tem predlogu. Zeli kdo o tem amandmaju razprav- 
ljati? Ne želi nihče? (Ne.) 

Vprašujem predstavnika našega odbora, ah z amandmajem soglaša! (So- 
glaša.) Zakonodajno-pravna komisija? Tovariš Ostrouška, ali ste obveščeni o 
amandmaju, ki ga je Izvršni svet predložil v Zboru združenega dela? (Komisija 
z amandmajem soglaša.) 

Predlagam, da o amandmaju glasujemo. Kdor je za predlagani amandma 
naj prosim glasuje! (46 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta soglasno sprejet. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je predložila 
v obravnavo in sprejetje naslednje predloge odlokov: predlog odloka o izvo- 
litvi sodnikov Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije; predlog 
odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega dela Socialistične republike 
Slovenije, ki imajo lastnost delavca v združenem delu v sodišču; predlog od- 
loka o izvolitvi predsednika Okrožnega sodišča v Kranju; predlog odloka o 
izvolitvi sodnika Okrožnega sodišča v Celju; predlog odloka o izvolitvi sod- 
nikov Okrožnega sodišča v Celju; predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega 
sodišča v Ljubljani in predlog odloka o soglasju k imenovanju člana Uprav- 
nega odbora Sklada Borisa Kidriča. 

Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnikov Vrhovnega sodišča So- 
cialistične republike Slovenije. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (44 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem sta bila za 
sodnika Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije izvoljena Vladi- 
mir Rijavec, sodnik Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani in Janez 
Slibar, sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega 
dela Socialistične republike Slovenije, ki imajo lastnost delavca v združenem 
delu sodišča. 
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O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Za- 
ključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje. (44 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se ie kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem sta bila za 
sodnika Sodišča združenega dela Socialistične republike Slovenije z lastnostjo 
delavca v združenem delu v sodišču izvoljena Janez Gruden, sodnik Okrožne- 
ga sodišča v Ljubljani in Saša Plevel-Tešenji, strokovni sodelavec-tajnik So- 
dišča združenega dela Socialistične republike Slovenije. 

Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi predsednika Okrožnega sodišča 
v Kranju. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Za- 
ključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim glasuje! (44 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 
predsednika Okrožnega sodišča v Kranju znova izvoljen Franc Korošec. 

Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnika Okrožnega sodišča v 
Celju. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Za- 
ključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (45 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 
sodnika Okrožnega sodišča v Celju izvoljen Srečko Uršič, sodnik Okrožnega 
sodišča v Celju. 

Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v 
Celju. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Očitno ne želi nihče razprav- 
ljati. Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim glasuje! (45 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem sta bila za 
sodnika Okrožnega sodišča v Celju znova izvoljena Anton Metlika in Judita 
Trebar. 

Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v 
Ljubljani. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Za- 
ključujem razpravo in prehajam na glasovanje. (Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim glasuje! (42 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem sta bili 
za sodnici Okrožnega sodišča v Ljubljani znova izvoljeni Mira Cepuder in 
Nada Sval. 

Prehajamo na predlog odloka o soglasju k imenovanju člana Upravnega od- 
bora Sklada Borisa Kidriča. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Za- 
ključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim glasuje! (45 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je zbor dal 
soglasje k sklepu 10. seje Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije, s katerim 
je bil imenovan za člana Upravnega odbora Sklada Borisa Kidriča dr. Tine 
Lah, redni univerzitetni profesor na visoki ekonomsko-komercialni šoli v Ma- 
riboru. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima de- 
legat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionarjem, 
ki vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja, ki se nanašajo na nji- 
hovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanje lahko postavi delegat 
v zboru tudi predsedniku Skupščine SR Slovenije, predsedniku zbora ali tudi 
predstavnikom 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 delegatska vprašanja naslednjih de- 
legatov: Milana Logarja, delegata iz občine Kamnik, skupine delegatov iz občine 
Celje, skupine delegatov iz občine Maribor, skupine delegatov iz občine Ra- 
dovljica in Skupščine občine Kamnik. 

Izvršni svet je sporočil, da na vprašanje delegata Milana Logarja iz občine 
Kamnik, ne bo mogel odgovoriti na tej seji, ker se podatki še zbirajo. Odgovor 
bo dan na naslednji seji zbora, ki je že sklicana za 15. marec 1978. 

Na vprašanje skupine delegatov iz občine Celje bo odgovoril Štefan Ko- 
rošec, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za tržišče in 
cene. Štefan Korošec bo odgovoril prav tako na vprašanje skupine delegatov 
iz občine Maribor. 

Štefan Korošec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine 
Maribor in skupina delegatov 13. okoliša s področja gospodarstva za Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije sta 23. januarja 1978 postavili naslednje 
vprašanje. 

Glede na izredno resen položaj v mesni industriji, za oskrbo zelo pomembni 
gospodarski panogi, prosimo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, kaj meni o 
naslednjih vprašanjih: 

1. Kako pokriti izredno visoko poslovno izgubo klavnične industrije v letu 
1977, ki je nastala zunaj vpliva kolektivov, in kako zagotoviti socialno varnost 
zaposlenim ter minimalna sredstva za skupno porabo delavcev, ki delajo v tej 
panogi? 

2. Kako zagotoviti programirani razvoj (enostavno in razširjeno repro- 
dukcijo) in minimalne higienske ukrepe klavniške industrije, glede na to, da je 
poslovna izguba v tej panogi prisotna že več let in se izredno hitro veča^ in 
glede na to, da sedanja sistemska ureditev na tem področju ne dopušča učin- 
kovite sanacije? 

3. Kako zagotoviti oskrbo s svežim mesom v letu 1978, ker je le-ta glede 
na položaj na tržišču in glede na veljavni sistem nabavnih in prodajnih cen 
živine resno ogrožena? 

Odgovor: 
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1. Izgube v klavniško-predelovalni industriji za leto 1977 še niso dokončno 
ugotovljene. Ugotavljamo pa, da so že poslovni rezultati v devetih mesecih leta 
1977 izkazovali izgubo v višini 55 749 000 dinarjev. Organizaciji združenega dela, 
ki ustvarjata te največje izgube, sta Tovarna mesnih izdelkov »Košaki« v Mari- 
boru in Mesna industrija »KIK Pomurka« Murska Sobota. 

Ocenjuje se, da so bile izgube samo pri teh dveh organizacijah v letu 1977 
nad 70 milijonov din. Koliko je bilo izgub zaradi zunanjih in koliko zaradi no- 
tranjih vzrokov, bodo pokazali zaključni računi in analize, izdelane na njihovi 
podlagi. 

2. Klavniško-predelovalna industrija v Socialistični republiki Sloveniji je 
pretežno razdrobljena zaradi poslovne politike nekaterih organizacij združe- 
nega dela v preteklosti in lokalističnih interesov posameznih občin. Posledica 
takšne razdrobljenosti je nizka stopnja izkoriščenosti kapacitet in tudi težave, 
s katerimi se srečujejo sodobno opremljene in organizirane klavnice, kar se 
izraža v velikih obremenitvah z anuitetami,- disparitetah cen in tako dalje. Za- 
radi tega je že dalj časa v težkem ekonomskem položaju. Z realizacijo samo- 
upravnega sporazuma o temeljih srednjeročnega plana razvoja kmetijstva in 
živilske industrije naj bi se izvedla koncentracija klavniško-predelovalne indu- 
strije, uvedla sodobna tehnologija in posodobil izbor izdelkov. Poleg tega je 
treba pospeševati proces združevanja sredstev in dela med proizvodnjo, pre- 
delavo in trgovino, da se pospeši realizacija razvojni programov klavniško- 
predelovalne industrije in omogoči ekonomska varnost vseh udeležencev spo- 
razuma. 

Za skladnejši razvoj slovenske klavniško-predelovalne industrije in s tem 
za načrtno odpravljanje vzrokov za večje motnje v poslovanju bo sklenjen 
samoupravni sporazum o izgradnji klavniških kapacitet v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji, katerega bo pripravila Gospodarska zbornica v sodelovanju s 
Kmetijsko-živilsko razvojno skupnostjo, Združeno banko Ljubljanske banke in 
Z i vi nore j s ko - p os 1 o vno skupnostjo ob pomoči pristojnih republiških organov. 

Za pokrivanje izgub v klavniško-predelovalni industriji je treba iz- 
hajati iz zakona o pogojih in postopku sanacije. Pri tem pa se zavedamo, da 
je v osnovi potrebno izhajati iz združenega dela ter zainteresirati vse delovne 
organizacije v okviru lastne organizacije dela in vse ostale, ki sodelujejo v 
procesu proizvodnje, predelave in prodaje v tej klavniško-predelovalni indu- 
striji, da združujejo sredstva in prevzemajo kreditne deleže na osnovi izde- 
lanih sanacijskih programov. 

Za pokrivanje pa bo potrebno pritegniti tudi družbenoorganizirane sklade 
rezerv. 

3. Glede- na trenutni položaj preskrbe z mesom so bili storjeni ukrepi, da 
se zagotovi v letu 1978 zadostna količina perutninskega mesa. Preskrba s svinj- 
skim mesom se v zadnjem obdobju zboljšuje, kar je posledica večje ponudbe 
prašičev na jugoslovanskem trgu. Ocenjujemo, da se bo ponudba tudi v nasled- 
njih mesecih nekoliko izboljšala in normalizirala. 

Slaba pa je ponudba govejega mesa, zato je preskrba nezadostna. Tudi v 
bodoče ne pričakujemo bistvenih sprememb, zlasti zaradi premajhnega prive- 
zovanja telet v letu 1977. 

Potrebno pa je opozoriti na pojave na trgu pri ponudbi in cenah koruze, 
ki imajo lahko bistven vpliv na spremembe cen krmil in cen živine oziroma 
svežega mesa. 
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Za stabilizacijo tržnih razmer bo po potrebi treba izvršiti intervencijski 
uvoz koruze in določenih količin mesa, predvsem za predelavo, da bi zagotovili 
preskrbo domačega trga. 

Hkrati pa je potrebno odstraniti vse ovire, da pride še v tem srednjeroč- 
nem obdobju do planirane izgradnje kapacitet za vzrejo prašičev v Socialistični 
republiki Sloveniji, kar bo omogočilo trajnejšo oskrbo, in zagotoviti tudi iz- 
gradnjo kapacitet za skupne zaloge krme. To bi preprečilo oscilacije na področju 
cen in ponudbe, ki so na trgu prisotne. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na svoji 148. seji dne 8. 12.1977 ob- 
ravnaval problematiko v proizvodnji in prometu z živino in oskrbo z mesom v 
Socialistični republiki Sloveniji ter sprejel vrsto konkretnih sklepov, katere 
v pismeni obliki posredujemo. Ne bom jih bral, ker menim, da je javnost o 
njih obveščena. Delegatu pa bomo te sklepe posredovali tudi v pismeni obliki. 

Na koncu še tole: Na osnovi ocene razmerij na trgu in ekonomskega po- 
ložaja organizacij združenega dela, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, bodo napori za 
zboljšanje ekonomskega položaja organizacij združenega dela in urejanje raz- 
mer na tržišču usmerjeni predvsem v določitev odkupnih cen živine in uskla- 
ditev drobnoprodajne cene mesa in mesnih izdelkov na nivoju federacije. Te 
ukrepe smo že predlagali. 

Stanje na tržišču koruze in živinske krme ni normalno. Nerazumljivo je, 
da ob rekordni letini koruze, v kateri je bil pridelek 9,8 milijona ton, na do- 
mačem tržišču ni koruze. Prav tako pa je tudi cena koruze v zadnjem obdobju 
naglo porasla in je za 1,2 dinarja višja, kot je na svetovnem trgu. Na svetovnem 
trgu je danes cena koruze od 1,6 do 1,8 dinarja, na domačem trgu pa je celo 
3,1 do 3,2 dinarja. 

V tej nenormalni, nelogični in nerazumljivi situaciji bo potrebno sprejeti 
ustrezne ukrepe, ki bodo celo nelogični, vendar ekonomsko nujni, in sicer da 
bomo intervenirali iz rezerv ali v skrajnosti zagotovili koruzo celo iz uvoza. 
Prav tako pa bo potrebno zagotoviti iz krme tudi določene količine mesa za 
predelavo. 

Predsednica Mara 21 e b n i k : Hvala, tovariš Korošec! Prosim še za 
odgovor na drugo delegatsko vprašanje. 

Štefan Korošec: Kot delegatsko vprašanje delegatov obeh zborov 
Skupščine Občinske komunalne skupnosti Celje skupina delegatov iz Celja po- 
stavlja tole vprašanje: 

Ali velja, da o cenah komunalnih storitev soodločajo porabniki z izvajalci 
v skupščini komunalne skupnosti, skladno z določili 4. člena zakona o komu- 
nalni dejavnosti posebnega družbenega pomena, oziroma ali o cenah teh stori- 
tev morebiti odloča kdo drug in na osnovi katerega predpisa? 

Odgovor: Po 2. členu zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbe- 
nega pomena delovni ljudje in občani — uporabniki komunalnih storitev za- 
gotavljajo svoje interese v komunalnih organizacijah s soodločanjem o zadevah 
skupnega odločanja, in sicer v organih upravljanja komunalnih organizacij, v 
krajevnih skupnostih, v skupnostih krajevnih skupnosti, v samoupravnih komu- 
nalnih skupnostih ter v organih občinskih skupščin. Glede na to, da po od- 
ločbah omenjenega zakona med zadeve skupnega odločanja spada tudi odloča- 
nje o ocenah za komunalne storitve, delovni ljudje in občani soodločajo o cenah 
komunalnih storitev med drugim tudi prek organov občinske skupščine. Zakon 
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o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR Sloveniji ne določa 
pristojnosti zborov občinske skupščine in njenih organov glede ukrepanja na 
področju cen in zagotavljanja neposredne družbene kontrole cen, ampak daje 
samo razmejitev pristojnosti na omenjenem področju med republiko in ob- 
činami. 

Predpise o ukrepih neposredne družbene kontrole cen iz občinske pristoj- 
nosti sprejema občinska skupščina, če za to nima pooblastila izvršni svet. 

Zaradi tega tudi odlok o natančnejših pogojih za ukrepe družbene kontrole 
cen iz pristojnosti občin določa, da občinska skupščina predpisuje za komu- 
nalne storitve najvišjo raven cen storitev ali pa ukrep dajanja soglasij k ta- 
rifam storitev. 

Odgovor na zastavljeno vprašanje torej lahko na kratko strnemo takole: 
O cenah komunalnih storitev soodločajo delovni ljudje in občani — uporabniki 
storitev tako v komunalnih skupnostih kot v organih občinskih skupščin, in 
sicer v slednjih med drugim tudi s sprejemanjem predpisov o maksimalnih 
cenah komunalnih storitev in sprejetjem dogovora o izvajanju politike cen v 
Socialistični republiki Sloveniji v tekočem letu. 

Pri oblikovanju cen pa so tako organizacije združenega dela in posamezne 
skupnosti kot tudi organi, pristojni za cene, dolžni upoštevati sprejeto in do- 
govorjeno politiko cen, zapisano v resolucijah o družbenoekonomskem razvoju 
ter v dogovorih o izvajanju politike cen za posamezno koledarsko leto. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Korošec! Na vprašanje 
skupine delegatov iz občine Radovljica bo odgovoril Maver Jerkič, pomočnik 
republiškega sekretarja za urbanizem. 

Maver Jerkič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor občin in skupina delegatov za Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije iz občine Radovljica sta postavili naslednje 
delegatsko vprašanje: 

Komisija za varstvo okolja Zbora združenega dela Skupščine občine Ra- 
dovljica je predložila obema skupinama delegatov vlogo z navedbo problema- 
tike o Triglavskem nacionalnem parku s prošnjo, naj skupini delegatov pred- 
ložita zadevo Skupščini SR Slovenije kot delegatsko vprašanje. 

Komisija navaja, da je že tretje leto v programu dela Skupščine sprejetje 
zakona o Triglavskem narodnem parku, toda do realizacije zakona iz nepojas- 
njenih razlogov ni prišlo. 

Posledice zavlačevanja so očitne, ker se prizadete občine nadejajo, da bo 
več perečih vprašanj pri regionalnem prostorskem planiranju, urbanizaciji itd. 
rešil omenjeni zakon. 

Nesporno je, da je po 6. členu zakona o varstvu narave dolžan pripraviti 
predlog o zavarovanju narodnega parka Republiški sekretariat za urbanizem. 

Akcija za pripravo potrebnih študij ter konkretnih predlogov se je za- 
čela že v letu 1970. Republiški zavod za regionalno planiranje je skupaj z Za- 
vodom za spomeniško varstvo SRS in drugimi inštitucijami izdelal valoriza- 
cijo terenov z raznih vidikov. Bilo je več koordinacijskih delovnih sestankov 
z gozdarstvom, kmetijstvom in prizadetimi občani. Doseženo je bilo soglasje o 
zunanji meji, coniranju, režimskih stopnjah, tako da je bil predlog za vse po- 
sestnike in upravljalce sprejemljiv. 
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Ta predlog o Triglavskem narodnem parku so v letu 1972 obravnavale 
teritorialno prizadete občine, to je Radovljica, Jesenice in Tolmin in ga tudi 
podprle. Predlagano je bilo naslednje delegatsko vprašanje: 

1. Zakaj glede na zgornje navedbe ni prišel osnutek zakona pred ustrezne 
odbore in Skupščino, kot je bilo v programu? 

2. Delegaciji naj zahtevata, da se sprejme sklep, do kdaj mora biti zakon 
predložen Skupščini. 

Skupini delegatov sta vlogo s predlogom obravnavali na skupni seji dne 
22. 1. 1978 in sprejeli sklep, da se vloga komisije Izvršnega sveta Skupščine 
občine Radovljica za varstvo okolja v celoti sprejme, in predlagata Skupščini 
SR Slovenije, da sporoči vzroke, zakaj še ni prišlo do sprejetja samega zakona, 
in da sporoči, kdaj bo zadeva predložena na sejo in kdaj bo zakon sprejet. 

Izvršni svet daje naslednji odgovor na delegatsko vprašanje: 
Priprave za nov zakon o Triglavskem narodnem parku potekajo že dalj 

časa. Opravljena so bila določena dela v zvezi z valorizacijo prostora in zu- 
nanjih mej posameznih con ter s tem v zvezi številne konzultacije. Kljub temu 
pa niso še rešena sistemska vprašanja upravljanja bodočega parka in njegovega 
financiranja. Prav ta vprašanja pa so, po našem mnenju, bistvena ne le za pa- 
sivno varstvo tega območja, temveč tudi za njegovo obogatitev v smislu iz- 
kušenj sodobnih nacionalnih parkov in za trajno financiranje njegovega ure- 
janja in vzdrževanja. 

Ob času priprave tega zakona je bil uveljavljen nov sistem družbenega 
planiranja, ki vsebuje tudi komponento prostorskega planiranja. Nastala je 
dilema o tem, ali naj se Triglavski park uredi z družbenim dogovorom ali z 
zakonom. Sele ob razpravi v Skupščini SR Slovenije o nekaterih perečih vpra- 
šanjih izvajanja prostorske, urbanistične in zemljiške politike se je izoblikovalo 
stališče, da se za to edinstveno slovensko območje pripravi poseben zakon. 

Med republiškimi upravnimi organi, ki so zadolženi za prostorsko in urba- 
nistično planiranje, za varstvo naravnih znamenitosti in varstvo okolja po za- 
konu o republiških upravnih organih, je bilo doseženo soglasje, da bo nosilec 
priprav za zakon o Triglavskem narodnem parku Republiški sekretariat za 
urbanizem. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je določil rok za dostavo predloga za- 
kona, in sicer 15. marec 1978. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Jerkič! Na vprašanje 
Skupščine občine Kamnik bo odgovoril predstavnik Republiškega sekretariata 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prosim! 

Marjan Trebežnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupščina občine Kamnik je dne 9. februarja letos postavila naslednje 
delegatsko vprašanje: 

»Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč govori 
v členih od 33 do 36 o družbenem dogovoru o določenih skupnih zadevah pri 
gospodarjenju z divjadjo in upravljanju lovišč, ki ga sklenejo lovske organiza- 
cije, gozdnogospodarske organizacije, kmetijske zemljiške skupnosti, krajevne 
skupnosti in druge samoupravne organizacije in skupnosti ter občinske skup- 
ščine. Rok za pričetek postopka za sklenitev omenjenega dogovora je po zakonu 
potekel že aprila 1977. Ker se s tem dogovorom urejajo pomembna vprašanja 
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s področja varstva in gojitve divjadi, prosimo Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije za odgovor na naslednja vprašanja: 

1. Kje so vzroki za takšno zaostajanje pri sklepanju družbenih, dogovorov 
o skupnih zadevah pri gospodarjenju z divjadjo? 

2. Kaj namerava ukreniti Izvršni svet oziroma Sekretariat za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, da bi zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter uprav- 
ljanju lovišč v celoti začeli uresničevati?« 

Odgovor: Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju z lo- 
višči v določilih od 33. do 36. člena določa sklenitev družbenih dogovorov glede 

• vzpostavljanja in ohranjanja biološkega ravnotežja ter usklajevanja različnih 
interesov v zvezi z divjadjo med vsema, ki so pri tem zainteresirani in so v 
40. členu podrobno našteti. V 86. členu je predvideno, da se mora postopek za 
sklenitev družbenega dogovora pričeti najkasneje v 6 mesecih od uveljavitve 
zakona. Ker se družbeni dogovor sklepa za posamezno lovsko gojitveno ob- 
močje, je osnovni pogoj za njegovo sklepanje predhodna določitev lovsko-go- 
jitvenih območij. Lovsko-gojitvena območja pa še niso določena. Tu tiči glavni 
razlog za zakasnitev pri sklepanju družbenih dogovorov o skupnih zadevah pri 
gospodarjenju z divjadjo. 

32. člen zakona določa, da lovsko-gojitvena območja določa in spreminja 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na predlog Lovske zveze Slovenije in pri- 
stojne skupnosti organizacij združenega dela ter na podlagi mnenj pristojnih 
občinskih skupščin. Lovska zveza Slovenije in Poslovna skupnost organizacij 
združenega dela sta izdelali predlog za določitev območij in ga predložila Iz- 
vršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. Predlog je bil poslan vsem skupščinam 
občin z vabilom, da dajo o njem svoje mnenje. Večina občin je s predlogom 
soglašala. Nekaj občin pa je imelo dopolnilne in spreminjevalne predloge. Ne- 
katere od teh predlogov je bilo mogoče upoštevati, pri drugih pa je bilo potreb- 
no usklajevati poglede in stališča. To usklajevanje se v teh dneh zaključuje in 
predvidevamo, da bo z začetkom meseca marca mogoče odlok o določitvi lov- 
sko-gojitvenih območij sprejeti. 

Z določitvijo lovsko-gojitvenih območij bo dan okvir za sklepanje omenje- 
nih družbenih dogovorov. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Trebežnik! Danes je pred- 
ložila pismeno delegatsko vprašanje skupina delegatov iz občine Trbovlje. 
Obveščam vas, da bo Izvršni svet odgovoril na to vprašanje na eni od prihod- 
njih sej. 

Želi morda še kateri delegat postaviti delegatsko vprašanje? (Nihče.) Ob- 
veščam vas, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali končne 
odločitve, usklađeni z Zborom združenega dela in Družbenopolitičnim zborom. 

Ker je s tem dnevni red današnje seje izčrpan, se vsem delegatom zahvalju- 
jem za udeležbo in za sodelovanje v razpravi in zaključujem 58. sejo Zbora 
občin. 

(Seja je bila končana ob 14.45.) 



59. seja 

(15. marca 1978) 

Predsedovala: Mara Zlebnik, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Mara Zlebnik: Spoštovane tovarišice in tovariši dele- 
gati! Pričenjam 59. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki sem jo skli- 
cala na podlagi 1. odstavka 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

V smislu 15. člena poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, 
preden preidemo na določitev dnevnega reda, izvoliti Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja, ki mora pregledati pooblastila delegatov 
in sestaviti poročilo za zbor. 

V Komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: Šte- 
fana Cerveka, delegata občine Murska Sobota, za predsednika ter Jožefa Bi- 
težnika, delegata občine Nova Gorica in Aleksandra Štampar j a, delegata ob- 
čine Ormož, za člana. Zeli morda o tem predlogu kdo razpravljati? (Nihče.) 

Prosim, da o predlogu glasujemo! Kdor je za, naj prosim glasuje! (38 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo po- 
oblastil in imunitetna vprašanja za 59. sejo Zbora občin izvoljeni: Štefan Čer- 
vek za predsednika ter Jožef Bitežnik in Aleksander Štampar za člana. 

Prosim Verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane ter da pregleda po- 
oblastila in sestavi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da ostanete na 
svojih mestih, ker bo Komisija takoj opravila svoje delo. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ker bi želeli, da bi Izvršni svet, kolikor 
bo to v njegovi moči, na vprašanja delegatov čimprej odgovoril, vas prosim, 
če imate morda pismeno pripravljena vprašanja, da jih oddate sekretarju zbora. 
Ta vprašanja bomo takoj posredovali Izvršnemu svetu oziroma naslovnikom z 
željo, da bi bil odgovor dan že na tej seji pri točki predlogi in vprašanja de- 
legatov. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.05 in se je nadaljevala ob 9.15.) 
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Predsednica Mara Žlebnik: Izgleda, da je Komisija opravila svoje 
delo. Prosim predsednika Komisije, da poda poročilo Zboru. Prosim, tovariš 
Červek! 

Štefan Cervek: Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja Zbora občin je iz predloženih pooblastil in seznama delegatov ugo- 
tovila, da se udeležujejo današnjega zasedanja delegati vseh občin v SR Slo- 
veniji, razen delegatov občin Brežice in Izola. 

Navzoča sta tudi delegata mesta Ljubljana in Obalne skupnosti občin 
Koper. 

Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa poblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna, zato predlaga, da zbor poročilo sprejme 
in s tem verificira pooblastila delegatov za današnjo 59. sejo. 

Komisija je tudi ugotovila, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno 
razpravlja in sklepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Červek! 
Prehajamo na razpravo o poročilu, ki ste ga pravkar slišali. Zeli morda 

kdo besedo? (Nihče.) Prehajamo na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo 
glasovali v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo, naj 
prosim glasuje! (55 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 ter s tem verificiral poobla- 
stila delegatov za 59. sejo Zbora občin. 

Na današnjo sejo Zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije povabljeni še: Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, 
Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Zveza 
sindikatov Slovenije, Skupnost slovenskih občin in člani delegacije Socialistične 
republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije, Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose 
s tujino, Interesna skupnost elektrogospodarstva Socialistične republike Slo- 
venije, Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin, Poslovno združenje 
energetike Slovenije, Zveza vodnih skupnosti Slovenije, Republiška konferenca 
Zveze društev civilnih invalidov vojne Slovenije, Skupščina mesta Ljubljana, 
Ustavno sodišče SR Slovenije. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 
veščam, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in Druž- 
benopolitičnim zborom poslušali uvodne obrazložitve k 3. in 4. točki dnevnega 
reda, to je k informaciji o uresničevanju zakona o združenem delu v Sociali- 
stični republiki Slovfeniji s predlogom priporočil in sklepov o nadaljnjem ures- 
ničevanju zakona o združenem delu in k oceni stanja obmejnega gospodarskega 
sodelovanja ter nalogah za uresničevanje sklepov in stališč Skupščine SR Slo- 
venije o obmejnem gospodarskem sodelovanju Socialistične republike Slovenije 
s sosednjimi državami. 

Z zborom združenega dela pa bomo na skupnem zasedanju poslušali uvodni 
obrazložitvi k 6. in 7. točki dnevnega reda, to je k energetski in elektroener- 
getski bilanci Socialistične republike Slovenije za leto 1978 in k informaciji 
o poteku priprav in gradnje energetskih objektov za leto 1977 ter k predlogu 
za izdajo zakona o usmerjenem izobraževanju, s tezami za osnutek tega zakona. 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 59. seje Zbora občin. 

Z dopisom z dne 7. 3. 1978 sem vas obvestila, da z dnevnega reda umikam 
6. točko, to je poročilo o stanju in uveljavljanju samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov v vodnem gospodarstvu. Obenem pa sem dnevni red današnje 
seje razširila še s predlogom zakona o uporabi presežka vplačanega prispevka in 
anuitet iz posojila za odpravo posledic potresa v Bosanski Krajini in s pred- 
logom odloka o prevzemu obveznosti Socialistične republike Slovenije za eks- 
ponate iz tujine, ki so potrebni za razstavo slovenskega slikarja Franca Kavčiča. 

Glede na pripombe našega Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj 
in glede na njegov predlog, da se obravnava predloga zakona o založništvu od- 
loži na eno od prihodnjih sej, umikam z dnevnega reda današnje seje tudi 8. 
točko, to je predlog zakona o založništvu, ter tako predlagam naslednji 
dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 59. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnika 58. seje Zbora občin, 
3. informacija o uresničevanju zakona o združenem delu v Socialistični 

republiki Sloveniji s predlogom priporočil in sklepov o nadaljnjem ureseniče- 
vanju zakona o združenem delu, 

4. ocena stanja obmejnega gospodarskega sodelovanja ter naloge za ures- 
ničevanje sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o obmejnem gospodarskem 
sodelovanju Socialistične republike Slovenije s sosednjimi državami, 

5. predlog zakona o uporabi presežkov vplačanega prispevka in anuitet iz 
posojila za odpravo posledic potresa v Bosanski Krajini, 

6. energetska in elektroenergetska bilanca Socialistične republike Slove- 
nije za leto 1978 in informacija o poteku priprav in gradnje energetskih ob- 
jektov v letu 1977, 

7. predlog za izdajo zakona o usmerjenem izobraževanju, s tezami za osnu- 
tek zakona, 

8. predlog zakona o civilnih invalidih vojne, 
9. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem 

planiranju, 
10. predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o podaljšanju rokov za 

določitev stopenj in osnov davkov za leto 1978, z osnutkom zakona, 
11. osnutek zakona o seizmološki službi, 
12. predlog odloka o prevzemu obveznosti Socialistične republike Slove- 

nije za eksponate iz tujine, ki so potrebni za razstavo slovenskega slikarja 
Franca Kavčiča, 

13. obvestilo Ustavnega sodišča SR Slovenije po 410. členu ustave SR Slo- 
venije o vprašanju zamudnih (kazenskih) obresti od nepravočasno plačanih pri- 
spevkov in davkov, 

14. osnutek resolucije o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti na pod- 
lagi ustave SFRJ, 

15. osnutek zakona o jamstvu Narodne banke Jugoslavije za hranilne vloge 
pri bankah in hranilnicah, 

16. predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o cestnem predoru skozi Kara- 
vanke, 

17. predlog zakona o ratifikaciji protokola o spremembah in dopolnitvah 
enotne konvencije o mamilih iz leta 1961, 
16 
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18. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o minimalnih pogojih za iz- 
dajo in veljavnost vozniških dovoljenj, 

19. osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika Zbora republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ, 

20. volitve in imenovanja in 
21. predlogi in vprašanja delegatov. 
Želi o predlaganem dnevnem redu morda kdo razpravljati? (Nihče.) Pro- 

sim, da glasujete! Kdor je za tak dnevni red, naj prosim glasuje! (59 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno določen tak, 
kot sem ga danes predlagala. Tak dnevni red smo vam predložili na klop. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 58. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika ste prejeli z dopisom z dne 7. 3. 1978. Ima morda kdo 
k zapisniku 58. seje zbora kakšno pripombo ali popravek? (Nihče.) 

Dajem odobritev zapisnika 58. seje zbora na glasovanje! Kdor je za to, da 
se odobri ta zapisnik, naj prosim glasuje! >(58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 58. seje Zbora občin. 
Sedaj vas prosim, da gremo v veliko dvorano v prvem nadstropju, kjer 

bomo z delegati Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora poslušali 
uvodne obrazložitve k 3., 4., 6. in 7. točki dnevnega reda. 

Po skupnem zasedanju bomo takoj nadaljevali sejo zbora v tej dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 13.55.) 

Mara Zlebnik: Tovarišice in tovariši delegati! Predlagam, da na- 
daljujemo sejo našega zbora. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
uresničevanju zakona o združenem delu v Socialistični republiki Sloveniji, s 
predlogom priporočil in sklepov o nadaljnjem uresničevanju zakona o združe- 
nem delu, ki ju je Skupščini predložila v obravnavo Komisija za spremljanje 
izvajanja zakona v združenem delu. 

Komisija je za svojega predstavnika določila Dušana Sinigoja, člana te 
komisije. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Predstavnik 
Izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je Rado Miklič, republiški podse- 
kretar v Republiškem sekretariatu za delo. 

Informacija in predlog priporočil in sklepov so bili objavljeni v Poroče- 
valcu št. 4. Danes pa ste na klop prejeli prečiščeno besedilo predloga priporočil 
in sklepov, ki ga je pripravil predlagatelj, to je Komisija, ki je upoštevala pri- 
pombe, predloge in mnenja delovnih teles Skupščine in zbora ter Izvršnega 
sveta ter drugih družbenih dejavnikov. Poleg tega gradiva ste prejeli še po- 
pravke k informaciji in predlogu dokumenta, informacijo Službe družbenega 
knjigovodstva SR Slovenije o sprejemanju osnov in meril za delitev sredstev 
za osebne dohodke v SR Sloveniji v smislu zakona o združenem delu, akcijski 
program neposednih nalog pri preobrazbi osnov družbenoekonomskih odnosov 
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na področju razporejanja dohodka, oblikovanja sredstev za osebne dohodke in 
prisvajanje osebnih dohodkov, poročilo o učinkovitosti delovanja samoupravnih 
sporazumov o merilih za razporejanje dohodka in delitvi sredstev za osebne 
dohodke v letu 1976, teze za samoupravno sporazumevanje in družbeno dogo- 
varjanje o razporejanju čistega dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke 
po zakonu o združenem delu, teze za gospodarjenje in upravljanje z združenimi 
sredstvi kot osnovo delavčevega delovnega prispevka v delitvi osebnih dohod- 
kov in teze za svobodno menjavo dela med delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela in delavci delovnih skupnosti za opravljanje zadev skupnega 
pomena. 

Celotno gradivo so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili 
pismena poročila. Želijo morda poročevalci odborov in Komisije poročila še 
ustno dopolniti? Besedo ima tovarišica Judita Rakovec, poročevalka Odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj! 

Judita Rakovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Danes obravnavamo zelo pomembno gradivo za nadaljnje uresničeva- 
nje zakona o združenem delu in s tem za hitrejše utrjevanje in uveljavljanje 
razrednih interesov delavcev v vseh temeljnih organizacijah združenega dela 
in v skupnostih. Njegov pomen se kaže predvsem v tem, da podaja osnovne 
značilnosti in probleme, s katerimi se pri uresničevanju zakona soočajo delavci, 
delovni ljudje in občani, ter jasno opredeljene usmeritve za nadaljnje delo in za 
hitrejše razreševanje nekaterih problemov in dilem, ki so v dotedanji družbeni 
praksi ovirale hitrejše dograjevanje in uresničevanje nekaterih bistvenih prvin 
družbenoekonomskih odnosov, opredeljenih z zakonom o združenem delu. 

S tega vidika je zlasti pomemben predlog stališč, priporočil in sklepov, saj 
z opredelitvijo posameznih nosilcev, z jasno opredeljenimi termini in prioritet- 
nimi nalogami bistveno prispeva k ustvarjanju takšnih pogojev, v katerih 
bo samoupravno združeno delo še v večji meri imelo odločilnejšo vlogo pri gra- 
ditvi družbenoekonomskih odnosov, pomemben pa je tudi za nadaljnje uspešno 
delo v družbeni preobrazbi, od katere so neposredno odvisne družbene in eko- 
nomske smeri nadaljnjega razvoja naše družbe. 

Na to izredno pomembnost informacije in predloga sklepnega dokumenta 
je opozoril tudi naš odbor, ki je poudaril, da je zato treba spodbuditi široko in 
poglobljeno razpravo v vseh samoupravnih organizacijah in skupnostih. V njej 
je treba vsestransko presoditi dosedanje rezultate uresničevanja zakona, in to 
predvsem z vidikov odprtih vprašanj in problemov, s katerimi so se soočali de- 
lovni ljudje v praksi, ter na tej osnovi sprejeti jasne in konkretne ukrepe za 
hitrejši in doslednejše uresničevanje zakona. 

Iz celotnega spleta družbenoekonomskih odnosov bi želela v tem kratkem 
izvajanju opozoriti le na nekatera vprašanja, s katerimi smo se delegati v 
našem odboru srečevali ob obravnavi posameznih vprašanj in zakonov, ki so 
nadalje dograjevali načela, opredeljena z zakonom o združenem delu in s tem 
vsebinsko prispevali k samoupravnemu urejanju odnosov v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela in skupnostih. Gre za nekatera vprašanja s področja 
samoupravnega družbenega planiranja, povezovanja združenega dela ter za ne- 
katere probleme, ki so se pojavljali pri uresničevanju dogovorjenih delitvenih 
razmerij. 
16« 
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Pri uveljavljanju samoupravnega družbenega planiranja so doseženi po- 
membni uspehi, saj delavci, delovni ljudje in občani vse bolj uresničujejo svojo 
pravico, da planirajo svoj razvoj. Kljub temu pa je še vrsta slabosti, ki se ka- 
žejo predvsem v prepočasnem uveljavljanju samoupravnih sporazumov in do- 
govorov o temeljih planov kot instrumentov kontrole nad celotno družbeno 
reprodukcijo in v počasnem odpravljanju starih odnosov pri sprejemanju ob- 
veznosti iz teh sporazumov in dogovorov, kar omejuje uresničevanje določenih 
skupnih interesov in ciljev. Vrsta težav pa izvira tudi iz tega, da nekateri no- 
silci družbenega planiranja še vedno niso sprejeli svojih planskih dokumentov. 
Na te probleme pravilno opozarjata informacija in sklepni dokument. Tudi pri 
postopkih planiranja ter pri usklajevanju planskih dokumentov je vrsta težav, 
ki v veliki meri izhajajo tudi iz tega, da še vedno ni sprejet republiški zakon 
o planiranju, ki bi moral razrešiti vrsto teh vprašanj, upoštevaje dosedanje iz- 
kušnje v praksi. Na sejah Odbora smo na to večkrat opozarjali, ob obravnavi te 
informacije pa smo še posebej poudarili, da je pri tem treba kritično oceniti 
tudi aktivnost upravnih organov, saj kasnitev pri zakonski ureditvi tega pod- 
ročja povzroča velike težave vsem nosilcem družbenega planiranja pri dogovar- 
janju in sporazumevanju o ciljih in nalogah razvoja. 

Pomembno mesto v nadaljnjem podružbljanju združenega dela in poglab- 
ljanju odnosov pri ustvarjanju, pridobivanju in razporejanju dohodka ima zdru- 
ževanje sredstev družbene reprodukcije kot nova kvaliteta v dohodkovni moti- 
viranosti združenega dela. Tu smo dosegli pomembne premike, čeprav združe- 
vanje sredstev še vedno ne temelji povsod na načelih reprodukcijske in dohod- 
kovne soodvisnosti. Ti procesi se prepočasi uveljavljajo, zlasti v dohodkovnih od- 
nosih med proizvodnjo in trgovino, kjer celovitost teh odnosov še ni zaživela. 
Tako se s samoupravnim sporazumevanjem prepogosto urejajo le kupoprodajni 
odnosi na starih osnovah, neredko pa se uveljavljajo tudi monopoli ter postavlja 
trgovina izven vseh integracijskih procesov v združenem delu, to pa se odraža 
v neusklađenem nastopanju na trgu, medsebojnem konkuriranju, visokih cenah 
in drugih negativnih posledicah. 

Ob tem bi želela poudariti, da smo na te probleme tudi v Odboru večkrat 
opozarjali in se zavzemali, da se dosledno uresničevanje novih kvalitet in od- 
nosov v združevanju, povezovanju in poslovnem sodelovanju, opredeljeno z za- 
konom o združenem delu, opredeli kot ena prioritetnih nalog. Ureditev teh od- 
nosov je pomembna tudi z vidika nalog in ciljev, opredeljenih v družbenih pla- 
nih na področju izvoza, katerih uresničitev pomeni osnovo hitrejšega gospodar- 
skega razvoja naše družbe. 

Želela bi opozoriti tudi na vprašanje v zvezi z oblikovanjem osebnih do- 
hodkov. Na tem področju se kljub določenim premikom vedno srečujemo s po- 
gostim oblikovanjem sredstev za osebne dohodke neodvisno od doseženega do- 
hodka in neodvisno od rezultatov dela in dosežene produktivnosti, kar ovira 
uresničevanje z družbenim planom dogovorjenih delitvenih razmerij. 

Vzroki so predvsem v neizdelanih osnovah in merilih in ponekod formalnem 
pristopu k usklajevanju brez poglobljenega vsebinskega razčlenjevanja z zako- 
nom opredeljenih sistemskih osnov. Zato smo v Odboru poudarili, da je treba 
uresničevanju načela delitve po rezultatih živega in minulega dela posvetiti vso 
pozornost ter nenehno iskati najustreznejše rešitve, ki bodo spodbujale k čim ra- 
cionalnejšemu izkoriščanju in združevanju družbenih sredstev. 

Tovarišice in tovariši! Ob zaključku bi želela še poudariti, da je Odbor za 
družbenoekonomske odnose in razvoj v celoti podprl informacijo in predlog sta- 
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lišč, priporočil in sklepov ter predlaga zboru, da jih sprejme v predloženem 
besedilu. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovarišica Rakovčeva! Na 
podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo! Obveščam vas tudi, da je 
pismeni prispevek že predložila Skupščina občine Kranj. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) . 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Glasovali bomo b pred- 
logu priporočil in sklepov v prečiščenem besedilu, ki ste ga prejeli danes na 
klop. Spremembe in dopolnitve so v prečiščenem besedilu pisane z velikimi 
črkami, tako da so bolj pregledne. 

Kdor je za predlog priporočil in sklepov o nadaljnjem uresničevanju za- 
kona o združenem delu, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog dokumenta. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na oceno stanja 
obmejnega gospodarskega sodelovanja ter naloge za uresničevanje sklepov in 
stališč Skupščine SR Slovenije o obmejnem gospodarskem sodelovanju Socia- 
listične republike Slovenije s sosednjimi državami, ki jo je Skupščini SR Slo- 
venije predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Glede na to, da pri tej točki dnevnega reda obravnavamo tudi gradivo, ki 
je strogo zaupne narave, in ker ne bo mogoče ločiti obravnave enega in drugega 
gradiva, predlagam, da zbor v smislu drugega odstavka 399. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejme naslednji sklep: 

Obravnava ocene stanja obmejnega gospodarskega sodelovanja ter naloge 
za uresničevanje sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije s sosednjimi drža- 
vami se opravi brez navzočnosti javnosti. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Predsednica Mara Zlebnik: Pred prehodom na 5. točko dnevnega 
reda vas obveščam, da je z zakasnitvijo oddal pismeni prispevek k razpravi k 
3. točki, to se pravi k spremljanju uresničevanja zakona o združenem delu, de- 
legat iz Maribora. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
uporabi presežka plačanega prispevka in anuitet iz posojila za odpravo posledic 
potresa v Bosanski Krajini, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni 
svet in za svojega predstavnika določil dr. Mira Sajeta, republiškega podsekre- 
tarja v Republiškem sekretariatu za urbanizem. 

Zeli predstavnik predlagatelja zakonski predlog tudi ustno obrazložiti? To- 
variš dr. Miro Saje ima besedo! 

Dr. Miro Saje: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! S predlaganim zakonom urejamo določena vprašanja v zvezi s solidar- 
nostnimi sredstvi, ki se zbirajo za odpravo posledic naravnih nesreč oziroma 
posledic potresa. Z zakonom o prenehanju veljavnosti zakona o prispevkih za 
obnovo in graditev Skopja je določeno, da se sredstva presežka vplačanega 
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prispevka za odpravo posledic potresa v Bosanski Krajini plačajo na račune 
sredstev solidarnosti republik in avtonomnih pokrajin in v skladu s tem je 
Zvezni izvršni svet odločil, da se na račun sredstev solidarnosti v SR Sloveniji 
vplača 23 985 000 dinarjev za presežek plačil zavezancev iz SR Slovenije. O 
konkretnih oblikah in načinu dajanja te pomoči naj bi odločal Koordinacijski 
odbor pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije za odpravo posledic potresa 
na Kozjanskem in v Posočju. 

Ob tem ko rešujemo vprašanje prispevkov, ki so se natekli na podlagi 
zveznega zakona za reševanje potresne problematike v Bosanski Krajini, pa 
hkrati rešujemo tudi problematiko dela sredstev za odpravljanje posledic v 
Bosanski Krajini, ki je bil zagotovljen v obliki kreditov in se anuitete iz teh 
kreditov vračajo v republike in pokrajine in plačujejo na njihove skupne ra- 
čune solidarnosti. Od kredita, ki je bil dan Botsni v višini 1315 milijonov di- 
narjev, je že vrnjena anuiteta in odpade na Slovenijo 15,5 %. Ta sredstva se 
vračajo v 25 letih po obrestni meri 2 %, dve anuiteti v skupnem znesku pa sta 
že bili vplačani na račun sredstev solidarnosti v SR Sloveniji. Preostale letne 
anuitete pa bodo vplačane do konca dobe, za katero je bil kredit dan. 

Predlagamo, da se ta sredstva anuitet uporabijo za namene in način, kot 
je to že določeno s predpisi in z družbenimi dogovori. Opredeljena so pa seveda 
samo kot sredstva solidarnosti. O načinu uporabe teh sredstev naj bi odločal 
Odbor udeležencev družbenega dogovora, ki tudi sicer odloča o sredstvih soli- 
darnosti. Pri tem pa predlagamo, da se sredstva anuitet uporabijo za predvi- 
dene namene prej, preden se začnejo uporabljati še druga sredstva solidarnosti, 
ker se lahko zgodi, da bi bilo potrebno iz tega sklada pokrivati morebitne ne- 
sreče, ki bi nastale na našem ozemlju. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Predlog zakona ste sprejeli z razširitvijo 
dnevnega reda z dne 7. 3. 1978. 

Izvršni svet predlaga, da ta akt obravnavamo po hitrem postopku v smislu 
295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. Ta predlog je Izvršni svet tudi 
posebej obrazložil. O tem, ali bomo zakon obravnavah po hitrem postopku, to 
je v zadnji fazi, kot predlog zakona, pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog Iz- 
vršnega sveta, da se zakon obravnava po hitrem postopku, naj prosim glasuje! 
(50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 
delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta z večino glasov sprejet. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita morda poročevalca 
Odbora in Komisije poročili še ustno dopolniti? Prosim, predstavnik Odbora za 
finance! 

Leopold Pelko: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Odbor za finance je na 66. seji dne 3. 3. 1978 obravnaval predlog zakona 
o uporabi presežka, plačanega iz prispevka in iz anuitet od posojila za odpravo 
posledic potresa v Bosanski Krajini, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
njen izvršni svet s predlogom, da ga sprejme po hitrem postopku, to je v 
zadnji fazi. 
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Predstavnik predlagatelja je razloge za hiter postopek podrobno obrazložil 
in se je Odbor s predlaganim postopkom strinjal. V zvezi z uporabo anuitet v 
2. členu zakonskega predloga pa so delegati opozorili, da bo treba glede na iz- 
kazovanje teh sredstev v temeljnih organizacijah združenega dela sprejeti tudi 
ustrezen izvršilni predpis. Odbor ni imel pripomb ali spreminjevalnih pred- 
logov in predlaga zboru, da sprejme zakonski predlog v predloženem besedilu. 
Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Pelko! Pričenjam 
razpravo! Kdo želi besedo? Ce ne želi nihče besede, zaključujem razpravo in 
prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (51 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na energetsko in 
elektroenergetsko bilanco SR Slovenije za leto 1978, z informacijo o poteku 
priprav in gradnje energetskih objektov v letu 1977. 

Predlagatelj je Izvršni svet. Za svoja predstavnika je določil Draga Petro- 
viča, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za energetiko 
in Milana Struca, republiškega podsekretarja v Republiškem komiteju za ener-' 
getiko. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 
K tej točki dnevnega reda so bili povabljeni: Interesna skupnost elektro- 

gospodarstva SR Slovenije, Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin, 
Gospodarska zbornica Slovenije in Poslovno združenje energetike SR Slovenije. 

V zvezi s to točko dnevnega reda ste prejeli naslednja gradiva: ugotovitve 
in stališča k elektroenergetski bilanci SR Slovenije za leto 1978, stališča k in- 
formaciji o poteku priprav in gradnje energetskih objektov v letu 1977 pred- 
log energetske bilance SR Slovenije za leto 1978, elektroenergetsko bilanco za 
leto 1978 in informacijo o poteku priprav in gradnje energetskih objektov v 
letu 1977. 

To gradivo je bilo delno objavljeno v Poročevalcu, drugi del gradiva pa ste 
prejeli s sklicem seje zbora z dne 15. 2. 1978 in z dopisom z dne 16. 2. 1978. 

Celotno gradivo je obravnaval Odbor za • družbenoekonomske odnose in 
razvoj, ki je zboru predložil pismeno poročilo. Želi morda poročevalec besedo? 
(Ne želi.)' 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? 
Tovariš Koderman Venčeslav, delegat Skupščine mesta Ljubljana! 

Venčeslav Koderman: Spoštovana predsednica, tovarišice in to- 
variši! Naša delegacija je imela pripombe k stališčem, in sicer na strani 5 k 
24. členu. Nikjer ni omenjen zemeljski plin. Predlagamo, da se zadnji odstavek 
oziroma zadnji stavek od vejice dalje glasi: »kar zlasti velja za mazut in tekoči 
naftni plin in zemeljski plin.« Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Koderman! Kdo želi še 
razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo! 

Tovariš Struc, ali se boste izrekli o predlogu tovariša Kodermana? (Struc: 
Predlog sprejemamo). Torej sprejemate predlog Skupščine mesta Ljubljana. 
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Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru 
da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejema na znanje energetsko in 
elektroenergetsko bilanco SR Slovenije za leto 1978 in informacijo o poteku 
priprav in gradnje energetskih objektov v letu 1977. 

2. Zbor občin podpira stališča in ugotovitve Izvršnega sveta k energetski 
in elektroenergetski bilanci SR Slovenije za leto 1978 s predlaganim dodatkom 
in k informaciji o poteku priprav in gradnje energetskih objektov v letu 1977, 
skupaj s stališči in mnenji Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, 
ki naj jih predlagatelj upošteva pri uresničevanju začrtanih nalog. 

3. Zbor poudarja, da kljub skladnosti porabe energije in rasti družbenega 
proizvoda v letu 1977 poraba nekaterih vrst energije opozarja, da se na posa- 
meznih področjih obnašamo se vedno neracionalno. To velja zlasti za primar- 
no energijo, saj se nenehno veča odvisnost Slovenije od uvoza te energije. 
Zato poudarja, da morajo ob naporih za uresničevanje ciljev energetske bilance 
za leto 1978 nosilci posameznih nalog, zlasti pa samoupravne interesne skup- 
nosti na tem področju, z ukrepi zagotoviti racionalnejšo porabo, pri čemer mo- 
rajo dosledneje in hitreje uresničevati stališča, priporočila in sklepe SR Slo- 
venije o izvajanju programa ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, pretvar- 
janja, transporta in porabe energije. 

4. Glede gradnje energetskih objektov zbor ugotavlja, da še vedno prihaja 
do kasnitev gradenj posameznih objektov, kar se odraža tako v preskrbi z 
energijo kot tudi v prekoračitvi prvotno predvidenih investicijskih stroškov. 
Zato zbor poudarja, da morajo nosilci posameznih nalog s konkretnimi ukre- 
pi zagotavljati gradnjo objektov v skladu s sprejetimi razvojnimi programi. V 
sklopu teh vprašanj je treba predvsem zagotoviti pravočasno izgradnjo odsekov 
glavnega plinovoda in merilno-regulacijskih postaj ter vzdrževalnih centrov, 
saj pri gradnji teh objektov močno zaostajamo, kar lahko povzroči težave pri 
sprejemanju tega plina. 

5. Zbor poudarja, da je treba kljub določenim pomembnim premikom v 
samoupravnih interesnih skupnostih na področju energetike še nadalje dogra- 
jevati samoupravno organiziranost na dohodkovnih odnosih in s tem dosled- 
neje utrjevati vlogo uporabnikov v skladu s pravicami, ki jih imajo iz naslova 
združevanja sredstev. 

6. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj čimprej pripravi akcijski pro- 
gram z opredelitvijo rokov in nosilcev za uresničitev nalog, opredeljenih v 
stališčih in ugotovitvah k energetski bilanci SR Slovenije v letu 1978. 

7. Izvršni svet naj hkrati z energetsko bilanco za leto 1977 predloži poro- 
čilo o uresničevanju svojih sklepov in stališč. 

Zeli o predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Nihče.) Prosim, da o predlogu 
glasujete! 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (50 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 za izda- 
jo zakona o usmerjenem izobraževanju, s tezami za osnutek zakona. 

Predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona je predložil Skup- 
ščini v obravnavo njen izvršni svet. Za svoja predstavnika je določil tovari- 
šico Elo Ulrihovo, članico Izvršnega sveta in predsednico Republiškega komite- 
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ja za vzgojo in izobraževanje ter Leopolda Kejžarja, namestnika predsednice 
Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Predlog za iz- 
dajo zakona, s tezami za osnutek zakona, je objavljen v Poročevalcu št. 4. Ob- 
ravnavali so ju: Odbor za usmerjeno izobraževanje, Komisija za narodnosti in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki so predložili zboru pismena poročila. 

Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.) Pričenjam razpravo! Kdo želi raz- 
pravljati? Besedo ima tovariš Danilo Sbrizaj, delegat občine Ljubljana-Šiška! 

Danilo Sbrizaj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša skupina za delegiranje delegata v ta zbor je ob posvetovanju neka- 
terih članov v združenem delu in v družbenopolitičnih organizacijah podprla 
izdajo tega zakona, obenem pa je razpravljala tudi o nekaterih tezah iz poročila 
Zakonodajno-pravne komisije, ki smo ga prejeli, kjer gre za neko navidezno 
protislovno stališče, češ da nekatere teze za predlog za izdajo zakona niso v 
skladu z ustavo. 

Menili smo, da je vsekakor treba uskladiti želje in interese posameznikov 
in njihove ustavne pravice z interesi združenega dela, ki naj pri izdrževanju 
odločujočo vlogo. Zaradi tega se s takim liberalističnim pojmovanjem ustavnih 
pravic ne moremo strinjati. Zato teze podpiramo, strinjamo pa se z mnenjem 
Zakonodajno-pravne komisije v toliko, da je treba te zadeve dejansko dobro 
preštudirati, ker konec koncev lahko pride do ustavnih sporov in mogoče 
do komplikacij pri izvajanju zakona. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Sbrizaj! Kdo želi besedo? 
Besedo ima tovariš Venčeslav Koderman, delegat Skupščine mesta Ljubljana! 

Venčeslav Koderman: Spoštovana predsednica, spoštovani dele- 
gati! Naša delegacija predlaga naslednje pripombe k predlogu za izdajo zako- 
na in k tezam: 

1. Teze nakazujejo usmeritve že po prvem letu izobraževanja. To pomeni 
razmeroma majhno možnost za prehajanje v okviru iste smeri. Zakon je v 
večji meri zagotovil, da študentje med izobraževanjem pridobijo v šolah te- 
meljna znanja iz svoje stroke, finalizacija v poklicu oziroma usposabljanje za 
opravljanje določenih del pa naj bi potekalo že na delu. Pretirana razvejanost 
izobraževanja za posamezne poklice bi prinesla velike težave pri organizaciji 
izobraževanja in praktično zaprla možnost hitre prekvalifikacije. 

2. Zakon daje v okviru skupnih programskih osnov poseben, poudarek 
proizvodno-tehničnemu povezovanju. Ali bo mogoče zagotoviti kvalitetno pro- 
izvodno-tehnični pouk za vso generacijo, ki se bo vključila v usmerjeno izo- 
braževanje, kakšne bodo pri tem obveznosti organizacij združenega dela? 

3. 28. in 30. teza opredeljujeta vrsto programov po zahtevnosti in odnose 
med njimi. Zakon naj vsebuje take rešitve, ki bodo posameznim področjem 
združenega dela omogočale združevanje programov na različnih stopnjah za- 
htevnosti, tako da bo združeno delo lahko oblikovalo racionalne in učinkovite 
poti izobraževanja za zahtevnejše poklice. 

4. V primerjavi z dosedanjo ureditvijo so bistveno zaostreni pogoji za več- 
kratno preverjanje znanja neuspešnih študentov ter za njihovo preusmeritev v 
druge programe. Ali bo zakon postavil tudi do vzgojno-izobraževalnih organi- 
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zacij konkretnejše zahteve za izvedbo programov, ki naj zagotovijo učinkovit 
in sproten študij? 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Koderman! Kdo želi še 
razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo. 

Predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o usmerjenem izobraževanju se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja delovnih teles Skupščine k predlogu za izdajo zakona in k te- 
zam za osnutek zakona ter pripombe, dane v razpravi na seji zbora. 

Kdor je za predlagam sklep, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
civilnih invalidih vojne. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. Za 
Za svojega predstavnika je določil Justa Miklavca, svetovalca predsednika Re- 
publiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov. Želi pred- 
stavnik predlagatelja predlogov tudi ustno obrazložiti? Besedo ima tovariš 
Just Miklavc! 

Just Miklavc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Glede na to, da imate pred seboj še dodatne amandmaje Izvršnega sveta 
k predlogu zakona o civilnih invalidih vojne, poleg tistih, ki jih je predlagatelj 
predložil Skupščini SR Slovenije dne 27. 2. 1978, menim, da je potrebno takoj 
v začetku poudariti, da noben izmed predloženih amandmajev ne spreminja 
zasnove zakona, ki je bila potrjena v tej skupščini ob obravnavi osnutka zako- 
na na sejah Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije 25. 
januarja 1978. 

Potem ko je bil predlog zakona o civilnih invalidih vojne sprejet na 156. 
seji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije dne 9. februarja 1978 ter predlo- 
žen Skupščini SRS, 13. 2. 1978, je prišlo v naknadnih razpravah do ugotovitev, 
da je potrebno predlog zakona v tistem delu, ki se nanaša na zaščito oseb, ki so 
postale civilni invalidi vojne zaradi trajne funkcionalne okvare organizma, zara- 
di psihične poškodbe ali bolezni, dopolniti in nasploh uskladiti s sodobno me- 
dicinsko terminologijo. Predlagatelj je to storil z novim 2. členom. 

Poleg tega je bilo treba dati civilnim invalidom, katerim s tem zakonom 
urejamo varstvo v določenem sorazmerju z vojaškimi invalidi, možnost tudi za 
uveljavljanje invalidnosti zaradi bolezni, kar bo omogočeno s črtanjem 32. 
člena predloga zakona, ki je na novo uveljavljanje takšne invalidnosti pre- 
prečeval. 

Amandma v obliki novega 32. člena ureja prehodno obdobje uveljavljanja 
novega katastrskega dohodka, kar je tehnične narave. 

Izvršni odbor Skupnosti socialnega varstva Slovenije je na 23. seji dne 
10. marca 1978 obravnaval predlog zakona o civilnih invalidih vojne in sprejel 
pripombe, ki jih je 13. marca 1978 predložil Skupščini SR Slovenije in Izvrš- 
nemu svetu v obliki amandmajev. Ker v smislu 273. in 251. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije v danem primeru ti predlogi ne morejo imeti lastnosti 
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amandmajev, vsebinsko pa so nekateri izmed njih pomembni za oblikovanje 
varstva civilnih invalidov vojne in so sprejemljivi, jih je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije obravnaval na seji 14. marca 1978. Zato predlaga amandmaje k 
6., 14., 19., 20. in 29. členu, dodaja pa še nov 7. a člen. Ker ste jih šele danes 
prejeli, dovolite, da vas z njimi seznanim. 

K 6. členu: 7. in 8. točka se črtata, sedanja 9. točka postane 7. točka. Med- 
republiški in medpokrajinski dogovor o izboljšavanju varstva civilnih invalidov 
vojne določa, da je potrebno z republiškimi oziroma pokrajinskimi predpisi 
zagotoviti civilnim invalidom vojne tudi pomoč za opremo novorojenega otroka 
in otroški dodatek. V SR Sloveniji je to pravica slehernega otroka po predpisih 
o družbenem varstvu otrok, zato s tem zakonom ni potrebno- še posebej uza- 
koniti teh pravic. S tem je zadoščeno medrepubliškemu in pokrajinskemu 
dogovoru o izboljšanju varstva civilnih invalidov vojne in predlogu Izvršnega 
odbora Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije. 

Za 7. členom se doda nov 7. a člen, ki naj se glasi: »Kadar je pridobitev 
ali določitev katerekoli pravice po posebnih predpisih odvisna od dohodkov, se 
denarni prejemki po tem zakonu pri odločanju o pravici ne štejejo za do- 
hodke«. S tem se vsebinsko prevzemata sedanja druga odstavka 19. in 20. člena 
zakona in s tem tudi predlog Izvršnega odbora Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije. Poleg tega se uzakonjuje enaka ureditev kot velja za vojaške inva- 
lide v 41. členu zakona o vojaških invalidih. 

K 14. členu: Drugi odstavek 14. člena se nadomesti z novim besedilom, ki 
se glasi: »Če imajo upravičenci oziroma njihovi družinski člani, ki so pridobit- 
no nezmožni, po predpisih o vojaških invalidih letni dohodek iz kmetijske de- 
javnosti ali druge redne mesečne dohodke, je dodatna denarna pomoč enaka 
razliki med delom dohodka, ki pride mesečno na upravičenca oziroma na družin- 
ske člane, in dodatno denarno pomočjo iz prvega odstavka tega člena«. Pred- 
lagatelj sprejema predlog Izvršnega odbora Skupnosti socialnega varstva Slo- 
venije, s čimer postavlja občane, ki prejemajo dodatno denarno pomoč in ki 
so brez dohodkov, in tiste, ki imajo dohodke v določeni višini, ki jih določa ta 
zakon, v enak položaj 

K 19. členu: 19. člen, vključno z amandmajem Izvršnega sveta z dne 28. 
februarja 1978, naj se v celoti črta. 

Obrazložitev je enaka kot obrazložitev k 6. členu, z dodatkom, da je glede 
dve obliki pomoči za opremo novorojenega otroka, od katerih je višja odvisna 
od dohodka upravičenca, potrebno v splošnih določbah določiti, da se denarni 
prejemki po tem zakonu pri odločanju o tej pravici ne upoštevajo. 

K 20. členu: 20. člen se v celoti črta, nadaljnji členi pa se preštevilčijo. Ob- 
razložitev je spet enaka obrazložitvi k 6. členu, z naslednjim dodatkom: Sedaj 
veljavni zakon o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civil- 
nih žrtev vojne, žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov, kot 
tudi zakon o vojaških invalidih zagotovljata upravičencem pravico do otroške- 
ga dodatka v višini in s pogoji, ki jih določajo predpisi o otroškem dodatku. 
To pa pomeni, da lahko upravičenci po tem zakonu prejemajo otroški dodatek, 
kot ga dobijo otroci, katerih starši so delavci v združenem delu, ali kot otroci 
iz kmečkih in drugih družin. Taka ureditev naj bi ostala tudi v prihodnje. 

V splošnih določbah je potrebno določiti, da se denarni prispevki po tem 
zakonu, kot sem že navedel zgoraj, pri odločanju o pravici do otroškega do- 
datka ne upoštevajo. 

To ureja, kot ste slišali, predlagani 7. a člen. 
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K 29. členu: Drugi odstavek naj se nadomesti z novim besedilom, ki se gla- 
si: »Izvide, ocene in mnenja o postopku za ugotavljanje invalidnosti dajejo 
zdravniške komisije po predpisih o vojaških invalidih ob uporabi seznama od- 
stotkov vojaške invalidnosti.« S specifičnim besedilom se nedvoumno določi, da 
so za ugotavljanje invalidnosti civilnih invalidov vojne pristojne iste zdrav- 
niške komisije kot za ugotavljanje vojaške invalidnosti. Izvršni svet soglaša z 
amandmajem Zakonođajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije k 11. čle- 
nu, ki predstavlja jasnejšo dikcijo prvega odstavka 11. člena. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je proučil tudi predloge Izvršnega 
odbora Skupnosti socialnega varstva Slovenije za spremembe in dopolnitve 
22., 23., 24., 25. in 26. člena predloga zakona o civilnih invalidih vojne, ki se 
nanašajo na spremembo postopka v zvezi z reševanjem pritožb in odločanjem v 
revizijskem postopku. Upravni postopek je določen v zakonu o upravnem po- 
stopku, pravice in obveznosti Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV 
in vojaških invalidov kot republiškega upravnega organa pa v zakonu o repu- 
bliških upravnih organih. Oba omenjena zakona predpisujeta postopek za od- 
ločanje o pritožbah kot tudi obveznost republiških upravnih organov za oprav- 
ljanje nadzorstva nad delom občinskih upravnih organov. Zato predlogov 
za spremembo upravnega postopka, ki so v nasprotju z navedenima zakonoma, 
dokler sta v veljavi, v zakonu o civilnih invalidih vojne ni mogoče sprejeti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo predloge Izvršnega odbora Skup- 
ščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije, ki so usmerjeni v prenovitev 
klasičnega upravnega postopka in izgradnjo novega sistema samoupravnega od- 
ločanja tudi na področju državne uprave skrbno proučil in v največji možni 
meri upošteval pri izdelavi nove zasnove delovanja republiških in občinskih 
upravnih organov, ki se prav sedaj oblikuje. S sprejetjem novega sistema 
samoupravnega odločanja in delovanja državne uprave bo potrebno seveda 
ustrezno spremeniti tudi ta zakon. 

V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam, da zbor vse 
predložene amandmaje in predlog zakona o civilnih invalidih vojne, s katerim 
bo zagotovljena boljša socialna varnost teh invalidov že od 1. januarja 1978 
dalje, v celoti sprejme. 

Predsednica Mara Žlebnik: K tej točki dnevnega reda je bila pova- 
bljena Republiška konferenca Zveze društev civilnih invalidov vojne Slovenije. 

Predlog zakona ste prejeli s sklicem seje zbora z dne 15. 2. 1978. Prejeli 
ste tudi amandmaje Izvršnega sveta. Predlog zakona so obravnavali: Odbor za 
družbenoekonomske odnose in razvoj, Komisija za vprašanja borcev NOV in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki so predložili pismena poročila. Želita poroče- 
valca Odbora in Komisije poročila še dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 

11. členu, ki je razviden iz njenega poročila z dne 8. 3. 1978. S tem amandma- 
jem soglaša predlagatelj, to je Izvršni svet. Vprašujem tovarišico Rakovčevo, 
če v imenu Odbora lahko izjavi, ali se Odbor strinja z amandmajem! (Da.) 

Kdor je za ta amandma Zakonodajno-pravne komisije ,naj prosim gla- 
suje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Zakonodajno-pravne 
komisije. 
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Glasovati moramo o amandmajih Izvršnega sveta k 2. in 32. členu pred- 
loga zakona, ki so razvidni iz njegovega dopisa z dne 27. 2,. 1978. 

S tema amandmajema soglašata tako Odbor za družbenoekonomske odnose 
in razvoj kot tudi Zakonodajno-pravna komisija. Ker s tema amandmajema 
soglašajo delovna telesa Skupščine in zbora, predlagam, da glasujemo o njih 
skupaj Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Ne.) Prosim, da glasujete! Kdo je 
za? (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje Izvršnega sveta. 
Danes ste na klop prejeli še amandmaje Izvršnega sveta k 6. in 7. a členu, 

14., 19., 20. in 29. členu. Te amandamje Izvršni svet predlaga na podlagi pri- 
pomb in predlogov Izvršnega odbora Skupščine Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije, ki bo ta akt obravnavala kot pristojni zbor 27. marca 1978. Amand- 
maje je tovariš Miklavc tudi ustno obrazložil. ^ 

Prosim, da se o teh amandmajih izjavijo predstavniki Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija! (Odbor se strinja, Zako- 
rodajno-pravna komisija se strinja). 

Ker z amandmaji soglašajo delovna telesa Skupščine in zbora, predlagam, 
da o vseh glasujete skupaj! Kdo je za? (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) T 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel tudi te amandmaje Izvršnega sveta. 
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 

zakona, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona v celoti. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. Za 
svojega predstavnika je določil Maverja Jerkiča, pomočnika republiškega se- 
kretarja za urbanizem. Zeli predstavnik predlagatelja zakon tudi ustno ob- 
razložiti? Besedo ima tovariš Jerkič! 

Maver Jerkič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Gospodarjenje s prostorom temelji na ustavnih načelih varstva dobrin 
splošnega pomena in zagotavljanja zdravih pogojev za življenje m delo; Na 
podlagi tega načela moramo izključiti vse pristranosti m posamične in e- 
rese uskladiti s skupnimi družbenimi interesi. Neskladnost med zasebnim m 
družbenim interesom se kaže prav na področju samovoljnega poseganja v pro- 
stor z nedovoljenimi gradnjami, ki so v stalnem porastu. Pojavljajo se v glav- 
nem disperzno v prostoru, z nekaterimi izrazitimi zarisci, kjer so navadno 
večje skupine objektov. , .. , 

O vzrokih nedovoljene gradnje je Republiška skupscma razpravljala v 
decembru 1977 in v februarju sprejela sklepe in priporočila za oblikovanje in 
izvajanje prostorske, urbanistične in zemljiške politike v SR Sloveniji. 

Med neposrednimi nalogami za uresničevanje le-teh je bila med drugim 
sprejeta tudi obveznost, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju, s katerim 
naj se zaostrijo ukrepi zoper protipravno rabo zemljišč irt predlagajo ukrepi, 
ki bodo preprečevali nastajanje nedovoljenih gradenj m s katerimi bo nji ov 
pravni položaj urejen. 
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Predlagane spremembe in dopolnitve zakona omogočajo organom občin- 
ske urbanistične inšpekcije in upravnim organom, da hitro in učinkovito ukre- 
pajo v primerih začete nedovoljene gradnje kakor tudi v primerih zatečenih 
gradenj iz preteklih let. Pomembno določilo zakona je, da se omogoča takojšnja 
odstranitev nedovoljenih gradenj, ki se pričnejo graditi in katerih gradnja ni 
dosegla zaključene tretje gradbene faze. 

Ta ukrep izvaja neposredno občinska urbanistična inšpekcija. Enako ukre- 
pa urbanistična inšpekcija tudi pri vseh nedovoljenih gradnjah, ki Se bodo 
gradile na strnjenih površinah izven naselij, na melioracijskih površinah na 
zavarovanih zemljiščih ali v območjih, razglašenih za naravne znamenitosti, in 
na zemljiščih, za katera je bila razglašena splošna prepoved graditve. 

Glede zatečenega stanja nedovoljenih gradenj zakon zavezuje občinske 
skupščine, da v šestih mesecih potem, ko začne veljati ta zakon, določijo z 
odlokom merila, po katerih občinski upravni organi razvrstijo nedovoljene 
objekte v tri skupine, ob upoštevanju dejanskih okoliščin in namembnosti 
teh objektov. Za izvedbo razvrstitve nedovoljenih gradenj v posamezne sku- 
pine uporabi občinska skupščina merila, ki ne zahtevajo izdelave novih urbani- 
stičnih dokumentov, temveč se razvrščanje opravi na podlagi obstoječe urba- 
nistične dokumentacije. 

S predlaganimi rešitvami je omogočena vzpostavitev pravnega položaja 
vseh nedovoljenih gradenj. Za uresničevanje predlaganih sprememb in dopol- 
nitev zakona je potrebna določena družbena akcija, ki se bo morala upreti 
mnogim nedovoljenim gradnjam, po drugi strani pa mora voditi k odločnemu 
odpravljanju objektivnih razlogov, ki pogojujejo zatečeno stanje na področju 
protipravne rabe zemljišč. 

V tem smislu bo potrebno v naslednjem obdobju celoviteje pristopiti k 
novelaciji sedanje urbanistične zakonodaje. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Jerkič! K tej točki dnev- 
nega reda je bila povabljena Skupščina mesta Ljubljane. 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 21. 2. 1978. Predlog zakona sta 
obravnavala Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in var- 
stvo okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. 

Želita poročevalca Odbora in Komisije poročilo še ustno dopolniti? Besedo 
ima tovariš Branko Korenika, predstavnik Odbora za urbanizem! 

Branko Korenika: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja se ne strinja z amandmajem Zakonodajno-pravne komisije k 41. e čle- 
nu, tako da vztraja pri svojem amandmaju, ki je vsebovan v poročilu z dne 
6. 2. 1978. 

Odbor se strinja z redakcijsko spremembo amandmaja k 41. h členu, ki 
ga predlaga Zakonodajno-pravna komisija, in zato umika svoj .amandma k te- 
mu členu. 

Prav tako se Odbor strinja z amandmajem, ki ga je v dopisu z dne 14. 
marca 1978 predlagal Izvršni svet, da se za prvim doda nov 2. člen. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Korenika! Besedo ima to- 
varišica Dragica Rome, predstavnica Zakonodajno-pravne komisije! 
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Dragica Rome: Tovarišice in tovariši delegati! Glede na to, da Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije ne soglaša z amandmajem Zakonodajno- 
pravne komisije k 41. e členu, smo naš predlog, da naj se črta 41. e člen, po- 
novno proučili in sklenili vztrajati pri amandmaju iz naslednjih razlogov: 

41. e člen se glasi: »Pogodbe o prodaji nedograjenega objekta ali dela ob- 
jekta, za katerega je izdana odločba o ukrepih po določbah 41. člena in drugega 
odstavka 41. a člena zakona, nimajo nobenega pravnega učinka«. S tem zakonom 
menimo, da ni mogoče določiti, da sklenjena pogodba na primer za nakup ob- 
jekta, ki je zgrajen brez lokacijskega in gradbenega dovoljenja, nima pravnega 
učinka. 

Če je bila pogodba sklenjena in kupnina plačana, bo kupec gotovo lahko 
zahteval vračilo kupnine in izpodbijal tako pogodbo. V takem primeru gre 

torej za neveljavno pogodbo, iz katere pa bodo vsekakor izhajali pravni učin- 
ki. Tako bo lahko kupec zahteval vračilo sredstev, ki jih je že vložil v tak ob- 
jekt, če je že prišlo do razveljavitve take pogodbe. 

Na podlagi take pogodbe, ki je torej neveljavna, pa ne bo mogoče vknji- 
žiti na primer lastninske pravice ali doseči še nekaterih drugih učinkov po- 
godbe. 

Komisija posebej poudarja, da bo iz sklenjene pogodbe vendarle lahko 
izhajala vrsta pravnih učinkov po načelih civilnega prava. Zaradi tega Komi- 
sija meni, da je potrebno določbo 41. e člena črtati. 

Ce pa se predstavnik Izvršnega sveta ne bi strinjal, predlagamo dodatni 
spreminjevalni predlog, in sicer, da bi v sedanjem 41. e členu zadnje štiri 
besede črtali, namesto njih pa vstavili besedi »so neveljavne«. S tem bi se 
41. e člen glasil takole: »Pogodbe o prodaji nedograjenega objekta ali dela 
objekta, za katerega je izdana odločba o ukrepih po določbah 41. člena in 
drugega odstavka 41. a člena tega zakona, so neveljavne.« 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Tovarišica Rometova, če vas prav 
razumem, Komisija sicer vztraja pri svojem amandmaju k 41. e členu, kakor 
ga je v svojem poročilu napisala, če pa se po razpravi Izvršni svet ponovno 
ne bi strinjal, bo Komisija svoj amandma spremenila. 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Jerkič, pred- 
stavnik predlagatelja! 

Maver Jerkič: Izvršni svet vztraja pri svoji zahtevi, da ne črtamo 
41. e člena, strinjamo pa se s predlagano varianto, in sicer, da bi se 41. e člen 
glasil: »Pogodbe o prodaji nedograjenega objekta ali dela objekta, za katerega 
je izdana odločba o ukrepih po določbah 41. člena in drugega odstavka 41. a 
člena tega zakona, so neveljavne«. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Predstavnik Odbora tudi 
soglaša? (Da.) Ali je potrebno, tovarišice in tovariši delegati, da tako modifi- 
ciran amandma napišemo in ga razmnožimo? (Ni potrebno.) 

Prehajamo na glasovanje. Vzemite v roke poročilo Zakonodajno-pravne 
komisije z dne 8. 3. 1978. Iz tega poročila bomo glasovali o modificiranem 
amandmaju k 41. e členu, s katerim soglašata — Odbor in Izvršni svet, ter o 
amandmaju k 41. f členu. Izvršni svet in Odbor za urbanizem, stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja s tema amandmajema sedaj soglašata. 
Ker z amandmaji soglašata predlagatelj in Odbor, predlagam, da o obeh glasu- 
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jemo skupaj. Ali temu predlogu kdo nasprotuje? (Ne.) Predlagam, da glasujemo 
o modificirane mamandmaju k 41. e členu in k 41. f členu. Kdor je za, naj pro- 
sim glasuje! (47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(2 delegata.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Zakonodajno-pravne komisije k 41. f čle- 
nu in k 41. e členu z večino glasov sprejeta. 

Sedaj vas prosim, da vzamete v roke še dopis Izvršnega sveta z dne 15. 
marca 1978, ki ste ga prejeli danes na klop. Izvršni svet predlaga, da se sprej- 
me amandma, s katerim se za 1. členom doda nov 2. člen. S tem amandmajem 
soglašata tako Zakonodajno-pravna komisija kakor tudi Odbor za urbanizem, 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja. Kdor je za ta amandma^ 
naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se ie kdo 
vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta z večino glasov sprejet. 
Končno moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za pred- 

log zakona, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za. Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o urbanističnem planiranju soglasno sprejet. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o dopolnitvi zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in 
osnov davkov za leto 1978, z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini predložil v 
obravnavo njen izvršni svet. Za svojega predstavnika je določil Dragana Mo- 
zetiča, namestnika republiškega sekretarja za finance. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Predlog za izdajo zakona 
in zakonski osnutek ste prejeli s sklicem seje zbora z dne 15. 2. 1978. Izvršni 
svet predlaga, da ta akt obravnavamo v smislu 2. odstavka 250. člena pos- 
lovnika Skupščine SR Slovenije tako, da se prva in druga faza zakonodajnega 
postopka združita in se hkrati obravnavata in sprejemata predlog za izdajo za- 
kona in zakonski osnutek. 

Glede na ta predlog Izvršnega sveta pričenjam razpravo. Zeli kdo razprav- 
ljati o postopku? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog 
Izvršnega sveta, da se prva in druga faza zakonodajnega postopka združita, 
naj prosim glasuje! (44 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta z večino glasov sprejet. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek sta obravnavala Odbor za 

finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila zboru pismeni po- 
ročili. Ali želita poročevalca Odbora in Komisije poročili še ustno dopolniti? 
(Ne želita.) Pričenjam razpravo! Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Zaključujem 
razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o podaljšanju rokov za 
določitev stopenj in osnov davkov za leto 1978, 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 delovnih teles Skupščine in zbora, pripombe skupin delegatov 
in pripombe, dane v razpravi na seji zbora. 
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Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (47. delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Prosim podpredsednika zbora, da vodi sejo dalje, ker moram opraviti neko 

drugo dolžnost. 

Podpredsednik dr. B o r i s Berce: Prehajamo na 11. točko dnev- 
nega reda, to je na osnutek zakona o seizmološki službi, ki ga je Skup- 
ščini SRS predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Sergeja Bubnova, 
svetovalca republiškega sekretarja za urbanizem. Zeli morda predstavnik pred- 
lagatelja osnutek zakona tudi ustno obrazložiti? Prosim, tovariš Bubnov! 

Sergej Bubnov: Tovariš podpredsednik, tovarišiee in tovariši dele- 
gati! Predlog za izdajo zakona o Seizmološkem zavodu Slovenije je Skupščina 
sprejela lansko leto julija. Že takrat je Zakonodajno-pravna komisija Skup- 
ščine predlagala, da se prouči razširitev te problematike na področje seizmo- 
loške službe v celoti. V tem smislu je pripravljen osnutek zakona o seizmološki 
službi. V tem zakonu je tudi zajeta problematika ne samo seizmologije, marveč 
tudi varstva gradbenih objektov pred učinkom potresa, in sicer tako tistih 
objektov, ki jih gradimo, kakor tudi tistih, ki so že zgrajeni, s tem da se pre- 
veri njihova odpornost zoper učinke potresa in da se ti objekti po potrebi 
sanirajo. 

Na ta način sistematično urejamo varstvo pred potresi. Ustanovil se bo 
Seizmološki zavod Slovenije kot republiška organizacija. Izvršni svet se strin- 
ja s pripombami, ki so jih dali odbori Skupščine in Zakonodajno-pravne komi- 
sija, in jih bo upošteval pri izdelavi predloga zakona. 

Podpredsednik dr. Boris Berce: Hvala lepa! Osnutek zakona ste 
prejeli s sklicem seje zbora. Obravnavala sta ga Odbor za urbanizem, stano- 
vanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja ter Zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki sta predložila pismeni poročili. Želita morda poročevalca odbora in ko- 
misije poročili še ustno dopolniti? (Ne želita.) Pričenjam razpravo. Kdo že]i 
besedo? Besedo ima tovariš Venčeslav Koderman, delegat Skupščine mesta 
Ljubljana! 

Venčeslav Koderman: Spoštovani podpredsednik, spoštovani de- 
legati! Naša ugotovitev je, da se osnutek zakona o seizmološki službi bistveno 
razlikuje od sprejemljivejšega predloga za izdajo zakona z dne 16. 6. 1977. 
Bistvena razlika je v tem, da osnutek zakona ne definira splošno veljavnih 
in pri nas ter v svetu sprejetih nalog sezimološke službe, temveč daje preve- 
lik poudarek gradbeništvu. Besedilo 3. in 5. člena osnutka posega v pristojnosti 
drugih služb v republiki, ki opravljajo tovrstne naloge. Zato naša delegacija 
predlaga dopolnitev tega osnutka. Ker je obsežna, je ne bom bral marveč jo 
bom predložil predsedstvu seje, če se strinjate. 

Podpredsednik dr. Boris Berce: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ce 
nihče, potem bom še jaz razpravljal. 

Tovarišiee in tovariši delegati! Delegacija, ki jo zastopam, to je Skupšči- 
na občine Ljubljana-Bežigrad me je pooblastila, da podam njene pripombe k 
17 
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osnutku zakona o seizmološki službi. Zakon je pravzaprav bistven prispevek za 
reguliranje potresno varne gradnje v republiki. Lahko pa bi ga izboljšali, če 
bi ga dopolnili z zadevami, ki bi bolj vsestransko in jasneje obravnavale celot- 
no problematiko seizmike in ne le njenega dela — seizmološke službe. Zato je 
potrebno pri izdaji zakona podrobno proučiti in pretehtati, ali naj kot pred- 
stavniki družbe sprejmemo le parcialen pristop ali pa je družbeno primerneje 
zakon koncipirati tako, da bo služil v celoti svojemu naslovu in s tem v zvezi 
tudi široko zasnovanemu konceptu službe, ki se ji niti ne moremo niti ne želi- 
mo odreči. Zato naj bi zakon imel takšno zasnovo, da bi zagotavljal usklajeno 
delovanje seizmologije in vseh sorodnih strok. Morah bi reči, kaj nam pomeni 
seizmologi j a in kakšne naloge ji moremo predpisati glede na našo stopnjo raz- 
voja. Ce bi jo skušali tako opredeliti, potem bi dejali, da je seizmologija or- 
ganizirana strokovna in znanstvena javna služba, ki opravlja svoje naloge za 
potrebe organov v republiki in federaciji, za širšo javnost in za vrsto strokov- 
nih služb v zvezi z nalogami seizmične varnosti objektov, geološko tektonskih 
študij, s proučevanjem vibracij umetnega izvora in strokovnih nalog, poveza- 
nimi z geofizikalnimi raziskavami rudišč, naftnih polj in podobno. Za potrebe 
civilne zaščite nudi podatke o potresih in njihovih značilnostih, za potrebe 
ljudske obrambe pa rešuje naloge posebnega značaja, predvsem tiste v zvezi z 
učinki različnih orožij. 

To je tudi razlog, da seizmologije ne moremo obravnavati ločeno od nje- 
nih bližnjih in povezanih strok, kot so na primer geologija, rudarstvo, civilna 
zaščita, ljudska obramba in študij okolja in podobno. Pri tem pa bi morali v 
zakonu tudi razmejiti, kaj je javna služba in kaj ne. Zaradi tega sodimo, da 
bi v ta namen kazalo v predlaganem osnutku dopolniti 3. člen z naslednjimi 
dodatki: — sodelovanje s strokovnimi službami na področju geologije, rudar- 
stva, zaščite okolja, civilne zaščite in ljudske obrambe, — analiza vzrokov in 
oblik seizmoloških pojavov naravnega in umetnega izvora. Poleg tega bi bilo 
treba preurediti zaporedje alinej, skladno z družbeno pomembnostjo in zah- 
tevnostjo njihove vsebine. 

Pri razmišljanju o vsebini zakona bi radi tudi opozorili na dejstvo, da se 
predvidene strokovne naloge Seizmološkega zavoda Socialistične republike Slo- 
venije, ki naj bi ga ta zakon institucionaliziral, razlikujejo od nalog, ki jih je 
Skupščina SR Slovenije sprejela v predlogu za izdajo in tezah tega zakona. 
To se še posebej vidi v 5. členu osnutka, kjer so navedene naloge številnejše 
kot v tezah, kar je verjetno tudi izboljšava. Vendar pa so nekatere naloge, ki 
so, po naši oceni, prav tako pomembne, izpuščene ali pa preformulirane. Sodi- 
mo, da bi smiselno morali ohraniti vse prvotno navedene strokovne naloge in 
jim smiselno dodati tudi tiste, ki se v javni razpravi ali kako drugače pokažejo 
kot pomembne. 

Zasnovo zakona, ki jo sedaj osnutek dopolnjuje predvsem v eni smeri, bi 
lahko družbeno primerno razširila le širša javna razprava vseh strokovno pri- 
stojnih in zainteresiranih institucij v republiki. Samo tako se bomo izognili 
dolgi razpravi o vrsti amandmajev, ki bi se utegnili pojaviti ob sprejemanju 
predloga zakona. 

Zavedamo se namreč, da gre za pomemben zakon, katerega sprejemanja 
ne kaže zavlačevati, potrebno pa bi ga bilo pripraviti v fazi predloga tako, da 
bi bila vsa strokovna, kakor tudi sistemska problematika skladno obdelana, 
med seboj uravnotežena in da bi resnično odražala vse možnosti slovenske 
družbe, kakor tudi njene potrebe. Zato smo prepričani, da bi naslednja faza 
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zakona morala biti predmet široke javne razprave in rezultat vseh, morda po- 
nekod tudi lastnih mnenj. 

Ob predlogu zakona in njegovi pripravi bi bilo prav, če bi se ocenile tudi 
finančne posledice izvajanja zakona, tako pri neposredni menjavi dela, kakor 
tudi pri posredni. 

Podpredsednik dr. Boris Berce: Zeli še kdo razpravljati? Ce nihče, 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o seizmološki službi se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 

Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva predloge, pri- 

pombe in mnenja delovnih teles Skupščine in zbora ter pripombe, dane v raz- 
pravi na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (43 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 predlog odloka 
o prevzemu obveznosti Socialistične republike Slovenije za eksponate iz tujine, 
ki so potrebni za razstavo slovenskega slikarja Franca Kavčiča. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. Za 
svojega predstavnika je določil Andreja Ujčiča, republiškega sekretarja v Re- 
publiškem komiteju za kulturo. 

Zeli tovariš Ujčič besedo? Prosim, besedo ima tovariš Andrej Ujčič! 

Andrej Ujčič: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Had bi vas obvestil samo o tem, da je Republiški komite pripravljen pripraviti 
predlog predpisa, ki ga omenja Odbor. Gre za to, da bi s tem predpisom ure- 
dili možnost, da bi take garancijske izjave dajal Izvršni svet. Tako je odbor 
želel. Hvala lepa. 

Podpredsednik dr. Boris Berce: Hvala lepa, tovariš Ujčič! 
Predlog odloka ste prejeli z razširitvijo dnevnega reda z dne 7. 3. 1978. 

Obravnavala sta ga Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
predložila pismeni poročili. Ali želita poročevalca Odbora in Komisije poročili 
še ustno dopolniti? (Ne želita.) Hvala. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Kaže, da nihče. Zato za- 
ključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (44 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na obvestilo Ustav- 
nega sodišča Socialistične republike Slovenije po 410. členu ustave Socialistične 
republike Slovenije o vprašanju zamudnih (kazenskih) obresti od nepravočas- 
no plačanih prispevkov in davkov, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo 
predsednik Ustavnega sodišča Socialistične republike Slovenije. 

Ustavno sodišče je za svojega predstavnika določilo tovariša Marjana Jen- 
ka, sodnika tega sodišča. 
17* 
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Zeli predstavnik predlagatelja imeti besedo? (Ne.) Hvala lepa! 
Predstavnik Izvršnega sveta je pri tej točki dnevnega reda tovariš Dragan 

Mozetič, namestnik republiškega sekretarja za finance. Obvestilo ste prejeli s 
sklicem seje zbora z dne 15. februarja 1978. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega 
sveta. Obvestilo sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora in Ko- 
misije poročili še ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo zeli besedo? Prosim, tovariš Venceslav Koder- 
man ima besedo ! 

Venčeslav Koderman: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tova- 
riši delegati! 

Naša delegacija predlaga uskladitev višine obresti, in sicer v 4. točki na 
2. strani, ki se potem nadaljuje tudi na 3. strani. Ce na primer družbenopravna 
oseba ne plača prometnega davka, plača obresti v višini 36 %, če pa tega ne 
stori občan, plača zamudne obresti samo v višini 12 %. Predlagam, da se te 
obresti uskladijo. 

Tovariš podpredsednik, ali ni logično, da se določijo kazenske obresti v isti 
višini kot obresti na nek kredit? 

Podpredsednik dr. Boris Berce: Hvala lepa, tovariš Koderman! 
Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Zato zaključujem razpravo in predlagam 

zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije podpira obvestilo Ustavnega sodišča 

Socialistične republike Slovenije po 410. členu ustave Socialistične republike 
Slovenije o vprašanju zamudnih in kazenskih obresti od nepravočasno plača- 
nih prispevkov in davkov kot izhodišče za nadaljnje zakonsko urejanje za- 
mude plačil prispevkov in davkov iz zakonodajne pristojnosti republike. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pripravi celovito analizo o 
vprašanju zamudnih kazenskih obresti s posebnim poudarkom na družbenem 
interesu pri urejanju zamud plačil, prispevkov in davkov iz republiške pri- 
stojnosti oziroma v samoupravnem sporazumevanju. Obenem naj piedloži re- 
šitve za enotno ureditev zamudnih obresti po kategorijah zavezancev in glede 
na ugotovljen družbeni interes utemelji tudi potrebne razlike v višini teh 
obresti. 

Pri spremljanju samoupravnega urejanja teh vprašanj, zlasti v družbenih 
dejavnostih, naj skrbi za poenoteno zakonsko ureditev oziroma za poenoteno 
samoupravno sankcioniranje zamude plačil. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (47 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na osnutek resolu- 
cije o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti na podlagi ustave SFRJ, ki ga je 
Skupščini predložil v obravnavo Zvezni zbor Skupščine-SFRJ. 

Predstavnik delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ 
ni prisoten. Predstavnik Izvršnega sveta pa je tovariš Jože Gregorič, pomoč- 
nik republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Osnutek resolucije ste prejeli z dopisom z dne 21. 2. 1978. Prejeli ste tudi 
mnenje Izvršnega sveta. Osnutek resolucije sta obravnavala Odbor za družbeno- 
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politični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta pred 
ložila zboru pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili 
Še ustno dopolniti? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Franc Zagozda! 

Franc Zagozda: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da kot poročevalec Odbora za družbenopolitični in komunalni 

sistem, še ustno povem nekaj besed iz razprave na seji Odbora o osnutku reso- 
lucije o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti na podlagi ustave SFRJ. 

Predvsem bi želel opozoriti, kaj je v resoluciji glede na pripombe Odbora 
nujno potrebno spremeniti oziroma dopolniti. V Odboru smo menili, da je gle- 
de na nekatera še vedno odprta vprašanja v zvezi z delom in razvojem krajev- 
nih skupnosti zelo koristno, da se sprejme dokument na zvezni ravni, pri tem 
pa je seveda potrebno realno presoditi, kaj naj dokument zajema in kako da- 
leč naj z opredelitvijo skupnih načel sega. 

V prvem poglavju resolucije je več opredelitev krajevne skupnosti, ki niso 
med seboj v logični zvezi oziroma nekatere od njih niso v skladu z ustavo. Za- 
to naj se to poglavje v celoti spremeni tako, da bo v njem določnejša in jas- 
nejša opredelitev krajevne skupnosti kot družbenopolitičnega in družbeno- 
ekonomskega odnosa, ki bo usklađen z ustavo, zakonom o združenem delu, za- 
konom o temeljih sistema družbenega planiranja, družbenim planom Jugo- 
slavije ter z drugo zakonodajo. 

Vse drugo poglavje, ki vsebuje ugotovitve glede stopnje samoupravnega 
preoblikovanja krajevnih skupnosti, dosežene v tem obdobju v družbeni praksi, 
naj bi bilo krajše, predvsem pa naj bo splošno tako, da bo veljalo za vse kra- 
jevne skupnosti vseh republik in pokrajin. Z nekaterimi ugotovitvami v tem 
poglavju se glede na stopnjo samoupravnega razvoja krajevnih skupnosti pri 
nas ne moremo strinjati. Tako bi bilo treba črtati 4. odstavek 1. točke, saj 
trditev, da so bili v krajevnih skupnostih v tem obdobju posebej aktivni le 
upokojenci, glede na organsko povezanost krajevne skupnosti in temeljne or- 
ganizacije združenega dela ni sprejemljiva. Iz drugega odstavka te točke izhaja, 
da je do določenih slabosti v zvezi s prostorskim preoblikovanjem prihajalo 
doslej predvsem zaradi tega, ker niso bili določeni kriteriji za tako preob- 
likovanje. Po našem mnenju je bila bistvena slabost prostorskega preobliko- 
vanja v tem obdobju v tem, ker se za prostorsko oblikovanje krajevnih skup- 
nosti niso odločali delovni ljudje in občani na podlagi resnično povezujočih 
skupnih interesov in potreb. Zato predlagamo, da se besedilo te resolucije v 
tem smislu spremeni. 

V tem obdobju so v republiki Sloveniji delovni ljudje in občani, organizi- 
rani v krajevnih skupnostih, ob sodelovanju vseh družbenih dejavnikov,^ še 
zlasti pa Socialistične zveze delovnega ljudstva in Skupnosti slovenskih občin, 
posvečali posebno pozornost tekočemu dograjevanju in dopolnjevanju statu- 
tov krajevnih skupnosti v smislu novih nalog in smernic, izoblikovanih na pod- 
lagi novih zakonskih ureditev posameznih področij, sprejetih v tem obdobju, 
ter političnih dokumentov, temelječih na izkušnjah zadnjih štirih let. Zato tr- 
ditev v 3. odstavku 2. točke, da v tem obdobju ni bila posvečena zadostna po- 
zornost spremembam statutov krajevnih skupnosti, za nas prav gotovo ne velja 
in bi jo bilo potrebno ustrezno spremeniti. 

Celotno tretje poglavje je zelo nepregledno, ker zaporedje obravnavanja 
posameznih načel ni smiselno. To vodi do napačnih tolmačenj o pomembnosti 
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posameznih elementov, zlasti v tistem delu, ki govori o družbenoekonomskih 
odnosih v krajevnih skupnostih. 

Tretji odstavek 4. točke naj se spremeni v tem smislu, da se v njem pou- 
dari pomembnost preoblikovanja krajevnih skupnosti v naravne življenjske 
skupnosti na temeljih dejanskih povezujočih skupnih interesov in potreb de- 
lovnih ljudi in občanov določenega območja. V razpravi v Odboru je bilo pred- 
vsem poudarjeno, da je načelo eno naselje — ena krajevna skupnost za razmere 
v Sloveniji popolnoma nesprejemljivo. Zato ga je potrebno bistveno spre- 
meniti. 

Celotno drugo točko tega poglavja, ki govori o razmerah v krajevnih 
skupnostih kot družbenoekonomskem odnosu, je potrebno še enkrat temeljito 
proučiti in v dokumentu spremeniti, tako da bo usklađeno z intencijami ustave, 
zakona o združenem delu in drugo zakonodajo. 

Odnos med krajevno skupnostjo in temeljno organizacijo združenega dela 
v zvezi z zagotavljanjem materialne osnove krajevne skupnosti je v dokumen- 
tu vse preveč opredeljen kot odnos krajevne skupnosti do temeljnih organi- 
zacij združenega dela kot organizacij, ki naj združujejo sredstva za financi- 
ranje skupnih potreb v krajevni skupnosti. Ta opredelitev v dokumentu ni 
pravilna. Medsebojni odnos bi najbrž bilo treba opredeliti kot odnos med de- 
lovnimi ljudmi in občani, ki živijo v krajevni skupnosti, in delavci, ki delajo 
v temeljnih organizacijah združenega dela in ki delujejo v območju krajevne 
skupnosti. 

Opredelitve v zvezi s planiranjem dela iz razvoja krajevnih skupnosti bi 
bilo potrebno v dokumentu bistveno spremeniti in ta določila obravnavati kot 
izhodiščna. Plan dela in razvoja krajevnih skupnosti je namreč pomemben 
vsebinski element, s katerim se krajevna skupnost uresničuje kot družbeno- 
ekonomski odnos. Krajevna skupnost je, po ustavi in zakonu o temeljih siste- 
ma družbenega planiranja in po družbenem planu Jugoslavije, skupaj s te- 
meljnimi organizacijami združenega dela, samoupravnimi interesnimi skupno- 
stmi in drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, samostojen no- 
silec samoupravnega družbenega planiranja. 

Zato bi bilo treba to njeno vlogo v dokumentu bolj poudariti. Pri oprede- 
litvi krajevne skupnosti kot družbenoekonomskega odnosa bi bilo treba izhajati 
iz sistema samoupravnega planiranja in poudariti pomembnost planiranja in 
programiranja dela in razvoja krajevnih skupnosti. V dokumentu bi bilo po- 
trebno določiti, da morajo vsi zainteresirani ob pripravi svojih programov dela 
in razvoja krajevnih skupnosti izhajati iz življenjskih potreb in skrbeti za to, 
da se v okviru plana povezujejo z vsemi dejavniki v krajevni skupnosti. Se 
posebej bi bilo treba v njem poudariti, da morajo biti skupni interesi in potre- 
be delavcev v združenem delu in vseh delovnih ljudi in občanov v krajevni 
skupnosti osnovno izhodišče za program razvoja krajevne skupnosti. Ob tem 
bi bilo treba tudi poudariti načelo srečujočega planiranja oziroma pomembnost 
neposredne povezanosti procesa programiranja razvoja krajevne skupnosti s 
programiranjem razvoja organizacij združenega dela in samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, saj so lahko le tako sprejeti in tako usklađeni programi trdna 
osnova za zagotovitev materialne osnove krajevnih skupnosti oziroma za zdru- 
ževanje dela in sredstev za realizacijo posameznih nalog iz programa. V-zvezi 
s tem bi bilo treba v dokumentu posvetiti večjo pozornost solidarnostnemu 
planiranju sredstev med krajevnimi skupnostmi in poskušati najti določene 
rešitve za kriterije za tako prelivanje sredstev. 
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Drugi odstavek, točka 3/III, bi bilo potrebno spremeniti, saj predlog, po 
katerem bi funkcijo delegacije v krajevni skupnosti lahko izvrševalo ustrezno 
delovno telo krajevne skupnosti, ni v skladu z našim zakonom o volitvah in 
delegiranju v skupščine. Na splošno pa je v tej točki oziroma v vsem doku- 
mentu posvečena premajhna pozornost vprašanjem uresničevanja delegatske- 
ga sistema in razvijanju delegatskih odnosov v krajevnih skupnostih. 

V 6. točki bi morali obdelati vsa vprašanja v zvezi s sodelovanjem in po- 
vezovanjem krajevne skupnosti s temeljnimi organizacijami združenega dela, 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi in drugimi samoupravnimi organiza- 
cijami in skupnostmi. 

V drugem odstavku te točke pa je potrebno poudariti glede sodelovanja 
krajevnih skupnosti z drugimi krajevnimi skupnostmi, da se krajevne skup- 
nosti povezujejo med seboj zlasti zaradi uresničevanja skupnih interesov in 
potreb. . 

V razpravi o 7. točki, ki govori o prenašanju javnih pooblastil na krajevne 
skupnosti, je bila dana pripomba, da bi bilo treba k takemu prenašanju javnih 
pooblastil pristopiti zelo restriktivno, predvsem pa bi bilo potrebno v samem 
dokumentu urediti sistem zagotavljanja sredstev, ki bodo potrebna za oprav- 
ljanje teh javnih pooblastil. 

V razpravi o 4. poglavju je bilo ugotovljeno, da glede na besedilo točk c 
in d, ki glede vprašanja zakonske ureditve vprašanj v zvezi s krajevnimi skup- 
nostmi nista med seboj usklađeni, ni jasno, ali se s tem dokumentom predvide- 
va, da bi posamezne republike sprejele posamezne zakone o krajevnih skup- 
nostih, ali naj bi posamezna vprašanja republike in pokrajin uredile s svojimi 
zakoni, ki urejajo posamezna ustrezna področja. Pri tem je bilo opozorjeno, 
da smo se v Socialistični republiki Sloveniji glede vprašanja zakonske ureditve 
doslej bolj nagibali k temu, da naj bi se posamezna vprašanja iz te problema- 
tike uredila s posebnimi materialnimi predpisi oziroma zakoni, ki urejajo po- 
samezna ustrezna področja. Menimo pa, da bi, v skladu z ustavnim poobla- 
stilom, z republiškim zakonom lahko določili temeljna načela, ki se nanašajo 
na organizacijo samoupravljanja in na financiranje skupnih potreb v kra- 
jevni skupnosti. 

Na koncu v imenu Odbora še enkrat- predlagam, da zbor sprejme pripom- 
be Odbora, ki so razvidne iz njegovega poročila, in jih posreduje Zveznemu 
zboru Skupščine SR Jugoslavije. 

Podpredsednik dr. Boris Berce: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Stojan Makovec! 

Stojan Makovec: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Moram opozoriti, da nisem pooblaščen za razpravo, ker sem član dele- 
gacije Zbora republik in pokrajin. Oglašam pa se kot predsednik Zbora kra- 
jevnih skupnosti občine Ajdovščina. Strinjam se s stališči Zakonodajno-pravne 
komisije in Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem in tudi v celoti 
podpiram razpravo njegovega predstavnika. Ko sem prebiral to gradivo, sem 
imel občutek, da je napisano presplošno in zelo pomanjkljivo. Razmere poz- 
namo, saj smo skoraj vsi iz krajevnih skupnosti, nekateri iz podeželskih, ne- 
kateri iz mestnih in primestnih. Ze v sami republiki imajo krajevne skupnosti 
različne pogoje za delo, saj so po velikosti in razvitosti zelo različne. Zaradi 
tega menim, da uresničevanje načel o krajevnih skupnostih ni tako enostavno 
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m jih je treba prilagajati razmeram posameznih republik. Sedaj je vprašanje, 
koliko je bilo na tem področju usklajevanja med delegacijami. To je nujno po^ 
trebno, saj imajo celo krajevne skupnosti ene republike različne pogoje za delo 
in ži-vljerij6. Zato še enkrat izjavljam, da v celoti podpiram stališča teles Skup- 
ščine in zbora za spremembo resolucije. 

Podpredsednik dr. Boris Berce: Kdo še želi razpravljati? Kaže, da 
nihče več. Zato zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme nasled- 
nji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije soglaša s tem, da Zvezni zbor Skup- 
ščine SFR Jugoslavije sprejme dokument, ki bo pripomogel k nadaljnjemu 
samoupravnemu razvoju krajevnih skupnosti na podlagi ustave SFR Jugo- 
slavije. 

2. K osnutku resolucije o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti na pod- 
lagi ustave SFR Jugoslavije daje Zbor občin pripombe, ki izhajajo iz poročil 
delovnih teles Skupščine in zbora in iz razprave na seji zbora. 

3. Pripombe, predlogi in mnenja se posredujejo delegatom iz Socialistične 
republike Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije in Zveznemu 
zboru, da jih prouči in upošteva pri pripravi predloga resolucije o nadaljnjem 
razvoju krajevnih skupnosti na podlagi ustave SFR Jugoslavije. Kdor je za 
predlagani sklep, naj prosim glasuje! (41 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o jamstvu Narodne banke Jugoslavije za hranilne vloge pri bankah in hranilni- 
cah, ki ga je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Predstavnik Izvršnega sveta je Dragan Mozetič, namestnik republiškega 
sekretarja za finance. Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ je tovariš Makovec. 

Osnutek zakona ste prejeli s sklicem seje zbora z dne 15. 2. 1978. Prejeli 
ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za 
finance in Zakonodajno-prava komisija, ki sta zboru predložila pismeni poro- 
čili. Želita poročevalca Odbora in Komisije poričili še ustno dopolniti? (Ne 
želita.) 

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

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 
jamstvu Narodne banke Jugoslavije za hranilne vloge pri bankah in hranil- 
nicah. K predlogu zakona se daje pripomba, ki jo predlagata Odbor za finance 
v svojem poročilu in Izvršni svet v svojem mnenju. Pooblašča se delegacija 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da da 
v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona o jamstvu Narod- 
ne banke Jugoslavije za hranilne vloge pri bankah in hranilnicah. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (43 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 16. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in 
republiko Avstrijo o cestnem predoru skozi Karavanke, ki ga je Skupščini 
predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin je tovariš Ma- 
kovec, predstavnik Izvršnega sveta pa je tovariš Ivo Murko, svetovalec Izvrš- 
nega sveta. 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 21. februarja 1978. Prejeli ste 
tudi mnenje Izvršnega sveta. Predlog zakona so obravnavali: Odbor za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj, Komisija za mednarodne odnose in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki so zboru predložili tudi pismena poročila, Odbor za 
družbenoekonomske odnose in razvoj pa še predlog odloka o soglasju. Želijo 
poročevalci Odbora in obeh komisij poročila tudi ustno obrazložiti? Kaže, 
da ne. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
prehajam na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o soglasju k 
predlogu zakona o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno repu- 
bliko Jugoslavijo in republiko Avstrijo o cestnem predoru skozi Karavanke. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (42 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji protokola o spremembah in dopolnitvah enotne konvencije o 
mamilih iz leta 1961, ki ga je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in 
pokrajin Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije je tovariš Makovec, predstavnik Iz- 
vršnega sveta pa Franc Bajt, pomočnik republiškega sekretarja za notranje 
zadeve. 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 21. februarja 1978. Prejeli ste 
tudi mnenje Izvršnega sveta. Predlog zakona so obravnavali: Odbor za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj, Komisija za mednarodne odnose in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki so predložili pismena poročila, Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose pa tudi predlog odloka o soglasju. 

Ali želijo poročevalci Odbora in obeh komisij poročila še ustno dopolniti? 
(Ne želijo.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Kaže, da nihče. 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Na glasovanje dajem 
predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji protokola o spre- 
membah in dopolnitvah enotne konvencije o mamilih iz leta 1961. Kdor je za 
predlog odloka, naj prosim glasuje. (42 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka o soglasju soglasno sprejel. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o minimalnih pogojih za izdajo in veljavnost vozniških 
dovoljenj, ki ga je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije je tovariš Makovec, predstavnik 
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Izvršnega sveta pa Igor Bitenc, načelnik oddelka za pravne zadeve prometa 
v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve. 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 21. februarja 1978. Prejeli ste 
tudi mnenje Izvršnega sveta. Predlog zakona so obravnavali: Odbor za druž- 
benopolitični in Komunalni sistem, Komisija za mednarodne odnose in Zako- 
nodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila, Odbor za 
družbenopolitični in komunalni sistem pa tudi predlog odloka o soglasju. 

Ali želijo poročevalci Odbora in obeh komisij poročilo še ustno obraz- 
ložiti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključuje mrazpravo in prehajam na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o rati- 
fikaciji sporazuma o minimalnih pogojih za izdaj^ in veljavnost vozniških 
dovoljenj. Kdor je za, naj prosim glasuje! (39 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka o soglasju soglasno sprejel. 
Kot vidite, tovarišice in tovariši delegati, se bližamo koncu našega dnev- 

nega reda. Ker se naše število že zmanjšuje, vas prosim, da ne bi odhajali. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na osnutek spre- 
memb in dopolnitev poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki 
ga je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR.J. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije je tovariš Makovec, predstavnik Izvršnega sveta pa Jože Gregorič, 
pomočnik republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun. 

Osnutek sprememb in dopolnitev ste prejeli z dopisom z dne 21. 2. 1978, 
prejeli pa ste tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika sta obravnavala Odbor za 
družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki 
sta predložila pismeni poročili. Želita morda poročevalca Odbora in Komisije 
poročili še ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Makovec, pred- 
stavnik delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ! 

Stojan Makovec: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Nimam dopolnilnih predlogov. Naša delegacija je poslovnik obravnavala 
in pripombe posredovala Republiškemu izvršnemu svetu in Odboru za druž- 
benopolitični in komunalni sistem. Prosim delegate, da sprejmejo te pripombe. 
Hvala. 

Podpredsednik dr. Boris Berce: Hvala, tovariš Makovec! Želi še kdo 
razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo 
in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku sprememb 
in dopolnitev poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

2. K osnutku sprememb in dopolnitev poslovnika Zbora republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ se dajejo pripombe, ki jih predlaga Odbor za družbeno- 
poliični in komunalni sistem v svojem poročilu. 
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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 sprememb in dopolnitev poslovnika Zbora republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (42 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 volitve in ime- 
novanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je predložila v 
obravnavo in sprejetje naslednja predloga odlokov: predlog odloka o razrešit- 
vi republiškega sekretarja za notranje zadeve in predlog odloka o imenovanju 
namestnika okrožnega javnega tožilca v Mariboru. 

Predstavnik Komisije je Vlado Uršič, član Komisije. 
Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi republiškega sekretarja za no- 

tranje zadeve. 
O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? Prosim, 

besedo ima tovariš Lenarčič, član Izvršnega sveta! 

Marjan Lenarčič: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! 

Moram se opravičiti za majhno pomoto, ki je nastala v našem predlogu 
skupščinski komisiji. Odlok bi se moral pravilno glasiti, da se tovariš Orožen 
Marjan razreši dolžnosti člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za 
notranje zadeve. V tem smislu bi bilo potrebno popraviti predlog odloka, ki ga 
je pripravila za zbor Komisija za volitve, imenovanja ter administrativne za- 
deve, in mnenje Komisije. Hvala. 

Podpredsednik dr. Boris Berce: Hvala, tovariš Lenarčič! Ali Komisi- 
ja sprejema predlog Izvršnega sveta? Tovariš Uršič? (Ni navzoč.) Ali je Komi- 
sija s tem predlogom seznanjena in zavzela svoje stališče? (Da.) 

Zeli kdo razpravljati o dopolnilnem predlogu, da se tovariš Marjan Oro- 
žen razreši tudi kot član Izvršnega sveta in ne samo kot republiški sekretar za 
notranje zadeve? Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in pre- 
hajam na glasovanje o besedilu, ki ga je predložil tovariš Lenarčič. 

Kdor je za takšen predlog, naj prosim glasuje! (42 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel. S tem je bil to- 
variš Marjan Orožen razrešen dolžnosti člana Izvršnega sveta in republiškega 
sekretarja za notranje zadeve. 

Prehajam na predlog odloka o imenovanju namestnika okrožnega javnega 
tožilca v Mariboru. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če ne želi nihče 
razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za pred- 
log odloka, naj prosim glasuje! (41 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 okrožnega javnega tožilca v Mariboru imenovan Dušan Požar, ma- 
gister prava, profesor Višje pravne šole v Mariboru. 
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Rad bi vas opozoril, da komisija, ki je pripravila sklepe in priporočila o 
^zakonu o združenem delu, še vedno dela. Pripravlja dopolnitve, o katerih bomo 
morali odločati. Zato vas ponovno prosim, da ne odhajate! Ce ne bomo sklep- 
čni, danes dokumenta ne bomo mogli sprejeti. 

Prehajam na 21. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima dele- 
gat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionar- 
jem, ki vodijo delo republiških organov, vprašanja, ki se nanašajo na njihovo 
delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanja lahko postavi delegat v 
zboru tudi predsedniku Skupščine SR Slovenije, 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 naslednja delegatska vprašanja: 
vprašanje Milana Logarja, delegata iz občine Kamnik; skupine delegatov iz 
občine Trbovlje in skupine delegatov iz občine Ravne na Koroškem. Ker na de- 
legatsko vprašanje Milana Logarja, delegata iz občine Kamnik, na 58. seji ni 
bil dan odgovor, bo na to vprašanje danes odgovoril Dragan Mozetič, namest- 
nik republiškega sekretarja za finance. 

Dragan Mozetič: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Odgovor na delegatsko vprašanje, ki ga je postavil v Zboru občin tova- 
riš Milan Logar, vodja delegacije občine Kamnik, v zvezi z obveznostjo vode- 
nja knjigovodstva za druge uporabnike družbenih sredstev. 

Z zakonom o knjigovodstvu (Ur. 1. SFRJ št. 58/76), ki ga je sprejela Skup- 
ščina SFRJ na seji Zveznega zbora dne 24. 12. 1976, je določena obveznost vo- 
denja knjigovodstva tudi za druge družbene pravne osebe, ki uporabljajo 
družbena sredstva. Z zakonom določena dolžnost vodenja knjigovodstva za 
vse porabnike družbenih sredstev je bila uvedena za uresničevanje pravic in 
dolžnosti delavcev v temeljni organizaciji združenega dela, da skupaj in enako- 
pravno z drugimi delovnimi ljudmi odločajo o celotnem procesu reprodukcije 
in o celotnem dohodku, da opravljajo kontrolo nad razpolaganjem z dohodkom 
na vseh ravneh in v vseh oblikah združevanja dela in sredstev, da odločajo o 
zadevah in sredstvih v vseh odnosih družbene reprodukcije in da samostojno 
odločajo o svojih in družbenih interesih. 

V 4. členu zakona o knjigovodstvu so podrobneje opredeljeni obvezniki za 
vodenje knjigovodstva. Mednje sodijo tudi družbene organizacije in druge druž- 
bene pravne osebe kakor tudi druge družbene pravne osebe, ki uporabljajo 
družbena sredstva in so v nadaljnjem besedilu zakona označene z izrazom »dru- 
gi uporabniki družbenih sredstev«. S temi določbami je opredeljena obveznost 
vodenja knjigovodstva skladno z določbami zakona o knjigovodstvu za vse upo- 
rabnike družbenih sredstev in za vsako njihovo dejavnost, pri kateri prihaja 
do uporabe družbenih sredstev. 

Na podlagi 3. odstavka 35. člena, drugega odstavka 36. člena in prvega 
odstavka 57. člena je izdal Zvezni izvršni svet uredbo o kontnem planu in bi- 
lancah za druge uporabnike družbenih sredstev. Z navedeno uredbo je bil za- 
držan pojem »drugi uporabniki družbenih sredstev« za vse tiste družbene 
pravne osebe, ki uporabljajo družbena sredstva in njihova dejavnost poteka 
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na republiški, medrepubliški ali zvezni ravni, in uveden pojem -določeni upo- 
rabniki družbenih sredstev« za družbenopolitične organizacije, družbene orga- 
nizacije in druge družbene pravne osebe, kakor tudi za druge organizacije in 
skupnosti, ki uporabljajo družbena sredstva, ki opravljajo dejavnost v območ- 
ju krajevne skupnosti, v območju občine ali medobčinske skupnosti oziroma v 
organizaciji združenega dela ali pri drugem uporabniku družbenih sredstev m 
za hišne svete (9. člen navedene uredbe). 

Za določene uporabnike družbenih sredstev je bil hkrati z navedeno ured- 
bo objavljen poseben kontni plan, ki obsega 15 sintetičnih kontov, razvrščenih 
v 10 kontnih razredov, od katerih so trije razredi prosti. Stanje aktivnih m 
pasivnih računov na določen dan se prikazuje z osmimi postavkami poenostav- 
ljenega obrazca bilance za določene uporabnike določenih sredstev, medtem ko 
se prihodki in odhodki v določenem obdobju prikazujejo v bilančnem obraz- 
cu na osnovi prometa na sedmih sintetičnih kontih iz kontnega plana, razlika 
med prihodki in odhodki določenega obdobja, ki je dobljena na nacm, predpi- 
san z bilančnim obrazcem, pa pojasnjuje velikost finančnega rezultata dejav- 
nosti določenega uporabnika družbenih sredstev. 

Nedvomno je tako poenostavljen predpis o vodenju knjigovodstva za dolo- 
čene uporabnike družbenih sredstev, dopolnjen še s pravilnikom o vsebini po- 
sameznih kontov v kontnem planu za druge porabnike družbenih sredstev, 
izdanem na podlagi pooblastila v drugem odstavku 58. člena zakona o knjigo- 
vodstvu, omogočal hitro in preprosto vzpostavitev evidence o uporabi družbe- 
nih sredstev za enoten način in ob uporabi enotnih navodil. Vsi izvedbeni 
predpisi, izdani na osnovi pooblastil v zakonu o knjigovodstvu, so bili objav- 
ljeni pravočasno in so tako omogočali izvedbo vseh ptrebnih priprav za ugoto- 
vitev knjigovodskega stanja sredstev in njihovih delov na dan 31. 12. 1977 pri 
določenih uporabnikih družbenih sredstev ter začetek evidentiranja vseh po- 
slovnih dogodkov od 1. 1. 1978 naprej. 

Ob tem velja poudariti, da je zahtevnost vodenja knjigovodstva odvisna 
od števila poslovnih dogodkov, ki jih je potrebno evidentirati, od značaja de- 
javnosti posameznega uporabnika družbenih sredstev m s tem v zvezi od raz- 
nolikosti poslovnih dogodkov. Drugi uporabniki družbenih sredstev bodo za- 
torej uporabljali le tiste konte, predpisane s kontnim planom, ki jim omogoča- 
jo evidentiranje poslovnih dogodkov v okviru njihove dejavnosti. 

Vodenje knjigovodstva se sme po določbah drugega odstavka 52. člena 
zakona o knjigovodstvu poveriti le delavcu, ki ima vsaj končano srednjo so o 
ekonomske smeri in najmanj tri leta delovnih izkušenj v knjigovodstvu. Nje- 
gova strokovna izobrazba se predpiše s samoupravnim splosmm aktom (dru- 
gega) uporabnika družbenih sredstev. S prehodnimi določbami 68. člena pa je 
omogočeno delavcu, ki mu je že poverjeno vodenje knjigovodstva, pa nima 
predpisane strokovne izobrazbe, še nadaljnje vodenje knjigovodstva,^ vendar 
ne dalj kot štiri leta od dneva, ko je začel zakon veljati. Rok za dokončno stro- 
kovno usposobitev delavcev, ki jim je poverjeno knjigovodstvo, bo torej po- 
tekel 8. 1. 1981. , 

Po določbah prvega odstavka 7. člena zakona o knjigovodstvu je dovolje- 
no knjigovodstvo poveriti tudi delovni skupnosti drugega uporabnika druž- 
benih sredstev, za vodenje knjig specializirani organizaciji ali drugi organiza- 
ciji Ce bo torej iz utemeljenih razlogov prišlo do odločitve, da se knjigovodstvo 
drugega uporabnika družbenih sredstev poveri drugi specializirani organizaciji, 
po naših ocenah vodenje knjigovodstva na poenostavljen, vendar enoten nacm 
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ne bi zahtevalo bistvenega dodatnega angažiranja družbenih sredstev. Za čim 
učinkovitejšo vzpostavitev knjigovodskih evidenc bi bilo zatorej potrebno us- 
meriti prizadevanja in nadaljnjo dužbeno aktivnost v organizirano strokovno 
usposabljanje vseh knjigovodskih delavcev in učinkovitejše vzpostavljanje in 
organiziranje knjigovodskih servisov, ki s koncentracijo strokovno usposob- 
ljenih kadrov in mehanografskih sredstev lahko nudijo hitre, kakovostne in 
cenene storitve. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa! Na delegatsko vprašanje 
skupine delegatov iz občine Trbovlje bo odgovoril Milan Struc, republiški pod- 
sekretar v Republiškem komiteju za energetiko! 

Milan Struc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite, da dam odgovor Izvršnega sveta na delegatsko vprašanje tovariša 
Franca Grešaka glede problematike pomanjkanja tekočega naftnega plina 

Ob sprejemanju energetske bilance za leto 1977 je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije v stališčih k energetski bilanci posebej poudaril pereč položaj na 
področju oskrbe s tekočim naftnim plinom. Ocenjeno je bilo, da zaradi pre- 
majhnih rezervoarskih kapacitet za to vrsto energije prihaja do motenj v os- 
krbi že pri nekajdnevnih kasnitvah v dobavi ter je zato potrebno povečati re- 
zervoarske kapacitete za tekoči naftni plin tako v plinarnah kot tudi pri večjih 
porabnikih v industriji. 

Prav tako je Izvršni svet v juliju 1977 posredoval Zveznemu izvršnemu 
;^etu oziroma njegovim upravnim organom stališča in informacijo o oskrbi tr- 
žišča z nafto in derivati, v katerih ugotavlja, da za leto 1977 predvidena ko- 
ličina surove nafte ne zadošča za pokritje vseh potreb po naftnih derivatih, 
zlasti po kurilnih oljih in tekočem naftnem plinu. 

_ v d™®1 polovici meseca novembra je Plinarna Ljubljana obvestila Repu- 
bliški komite za energetiko, da ji INA Zagreb že od meseca septembra omeju- 
je dobavo tekočega naftnega plina. Tako je Plinarna dobila v septembru 79 % 
v oktobru 93 % in prvi polovici novembra 89 % pogodbenih količin tekočega 
naftnega plina. 

Prav tako sta ji občutno zmanjšala dobave tudi domača dobavitelja, in 
sicer Petrol na 45 % in Istra Benz na 38 % pogodbenih količin, kar je pome- 
nilo, da je Plinarna v decembru 1977 morala pričeti omejevati dobavo plina za 
pogon avtomobilov in za potrebe gospodinjstev, ker je tako lahko oskrbovala 
mestno plinsko omrežje, vrtce, bolnice, družbeno prehrano ter gospodarske 
dejavnosti. 

Republiški komite za energetiko je zahteval pojasnilo o možnosti oskrbe 
trga s tekočim naftnim plinom od Petrola in Istra Benza. V svojem odgovoru 
je Petrol menil, da zmanjšanje dobav ne bo povzročilo zastojev v proizvodnji, 
zlasti če bodo dobavitelji v januarju 1978 zagotovili vse potrebne količine. Istra 
Benz je položaj ocenil kot bolj neugoden ter poskušal dobiti dodatne količine 
plina od rafinerije Sisak, vendar brezuspešno. Prav tako je dobil negativne 
odgovore o možnostih uvoza. 

Republiški komite za energetiko je 15. decembra o problematiki oskrbe 
slovenskega tržišča s tekočim plinom pismeno obvestil organe in organizacije 
v republiki, pristojne za preskrbo tržišča, ter opozoril na dejstvo, da so plinar- 
ne in INA sklenile samoupravni sporazum, s katerim so zvišale ceno tekočega 
naftnega plina za 7 par pri kilogramu, kar naj bi zagotavljalo, da bo INA uvo- 
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žila manjkajoče količine, če jih. ne bo mogla zagotoviti iz lastnih rafinerij. 
O problematiki je bil takoj obveščen Zvezni sekretariat za tržišče in cene, 
hkrati z zahtevo, da sprejme ukrepe za izboljšanje oskrbe tudi za celotno 
področje Jugoslavije, ker smo ocenjevali, da problem pomanjkanja tekočega 
plina ni omejen le na območje naše republike, saj je INA o zmanjšanju dobav 
obvestila tudi ostale porabnike v državi. 

16. decembra 1977 je Republiški komite za energetiko obvestil Zvezni 
komite za energetiko in industrijo, da je situacija glede oskrbe s tekočim pli- 
nom že tako kritična, da nekatere organizacije združenega dela zaradi tega 
že ustavljajo proizvodnjo. 

Petrol in Plinarna Ljubljana sta sredi meseca decembra vložila pri Zveznem 
sekretariatu za tržišče in cene prošnjo za uvoz tekočega naftnega plina. Tako je 
Plinarna Ljubljana zaprosila za uvoz 450 ton iz Madžarske. Uvoz naj bi po- 
tekal v času od decembra do marca. Zaradi nepreciznosti zahtevka je bilo do- 
voljenje izdano šele 27. decembra, ko plina na Madžarskem ni bilo več na 
razpolago. Petrol Ljubljana pa je do 16. decembra zaprosil za uvoz 1500 ton 
tekočega naftnega plina iz Poljske. Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino je 
sicer dovoljenje izdal 30. decembra, vendar Narodna banka uvoza ni potrdila, 
ker bi bilo treba uvoz poljskega plina plačati v Liechtensteinu. Poizkusi prido- 
biti plin direktno iz Poljske so naleteli na negativen odgovor poljskega part- 
nerja. 

Zaradi brezizhodne situacije je Republiški izvršni svet 29. decembra 1977 
poslal generalnemu sekretarju Zveznega izvršnega sveta brzojavko, skupaj s 
teleksi nekaterih slovenskih porabnikov, v kateri ugotavlja skrajno kritično 
situacijo. Zlasti je opozoril na kritično situacijo v vseh železarnah in Steklarni 
Hrastnik. Popolnoma neoskrbljen je bil tudi del široke potrošnje, ki se oskrbuje 
s plinom v jeklenkah, z izjemo nekaterih prednostnih kategorij. 

V mesecu januarju 1978 so se nadaljevala prizadevanja za boljšo oskrbo 
tržišča s tekočim naftnim plinom, tako iz rafinerij INE, kot z iskanjem mož- 
nosti za uvoz deficitarnih količin. 3. februarja je Plinarna Ljubljana vložila 
prošnjo za uvoz 2000 ton plina iz Zvezne republike Nemčije. 

Po intervencijah Republiškega izvršnega sveta pri predsedniku Zveznega 
izvršnega sveta je Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino 17. februarja 1978 
izdal dovoljenje za uvoz. Prve količine plina so iz Zvezne republike Nemčije 
prispele konec meseca februarja letos. 

INA je 10. novembra 1977 obvestila svoje odjemalce, da bo v mesecih 
novembru in decembru za 20% zmanjšala v pogodbah dogovorjene količine 
tekočega naftnega plina. Kot vzrok temu je navedla nezadostne količine su- 
rove nafte za predelavo. Za leto 1978 INA s svojimi odjemalci,, kljub njihovim 
zahtevam, še ni sklenila pogodb, pač pa jim dobavlja plin v višini okrog 80 /0 
lanskoletnih pogodbenih količin za ustrezni mesec. To utemeljuje z nedefinira- 
nimi kontingenti za uvoz nafte v letošnjem letu. Vendar pa to kaže tudi na 
zelo neenakopravne odnose med porabniki in dobavitelji na tem področju. 

Znano je, da Rafinerija INA Rijeka z delom svojih kapacitet predeluje 
nafto za Italijo ter tudi izvaža določene količine naftnega plina. V zvezi s tem 
je Zvezni izvršni svet na zahtevo izvršnih svetov Hrvaške in Slovenije že de- 
cembra 1977 sprejel sklep o odlogu izvoza tekočega naftnega plina do 13. 
januarja 1978. Zvezni izvršni svet je o zadevi razpravljal 2. februarja 1978 ter 
sprejel sklep, da se INI ponovno podaljša obveznost izvoza do 30. aprila 1978. 
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Oskrba v Sloveniji ves čas doslej ne kaže na to, da bi INA upoštevala 
omenjeni sklep. Zaradi ocene, da ni bila v celoti zagotovljena enakopravna os- 
krba potrošnikov s tekočim naftnim plinom na enotnem jugoslovanskem tr- 
žišču, bo Republiški tržni inšpektorat podal ovadbo zaradi kršenja enotnosti 
trga in kršenja dobrih poslovnih običajev s strani INA — Plin Zagreb in Rafi- 
nerije Rijeka. 

Ocenjujemo, da je razlog za nastalo situacijo poleg premajhnih rezervoar- 
skih kapacitet pri potrošnikih tudi nedvomno v neurejenih poslovnih odnosih 
med proizvajalci, dobavitelji in potrošniki, kjer se še ni razvila dohodkovna 
povezava in ni urejeno poslovanje na trajnejših osnovah. 

Reagiranje temeljnih organizacij, ki so zadolžene za oskrbo tržišča s te- 
kočim plinom in drugimi naftnimi derivati, ne more biti omejeno le na inter- 
vencijske akcije v času, ko je položaj pri oskrbi tržišča že skrajno kritičen. V 
teh organizacijah je treba zagotoviti realno planiranje potreb, ne le v letnem 
globalu, temveč tudi v operativni mesečni dinamiki, ter v Samoupravni inte- 
resni skupnosti za nafto in plin zagotoviti tudi njihovo operativno usklajeva- 
nje, saj predstavlja usklajevanje potreb in možnosti njihovega zadovoljevanja 
eno od temeljnih nalog samoupravnih interesnih skupnosti na področju mate- 
rialne proizvodnje. 

V letošnjem letu bo pričelo obratovati slovensko plinovodno omrežje, po 
katerem bo v Slovenijo že v letošnjem letu priteklo okrog 200 milijonov m3 

naravnega plina iz Sovjetske zveze. Uvoz tega plina se bo do leta 1980 pove- 
čal na letno količino 700 milijonov m3, kar bo bistveno izboljšalo oskrbo slo- 
venskih potrošnikov s to vrsto energije. Ker je to vprašanje postavila skupina 
delegatov iz Zasavja, navajamo, da bo od te količine plina za porabnike v Za- 
savju v letu 1980 na razpolago 25 milijonov m3. 

Zaradi uvoza naravnega plina iz Sovjetske zveze predvidevamo v ener- 
getski bilanci za leto 1978, da se bo poraba tekočega naftnega plina znižala od 
76 000 ton v letu 1977 na 58 000 ton v letu 1980. Kljub takšnim spremembam 
na tem področju pa bo predvsem zaradi znatnega sezonskega nihanja v po- 
rabi tekočega plina potrebno dodatno dograjevati rezervoarske kapacitete, saj 
bo tekoči plin služil tudi za kritje konic pri porabi zemeljskega plina. 

Zato je potrebno že sedaj pregledati ne le globalne potrebe, temveč pred- 
vsem njihovo sezonsko pokrivanje ob upoštevanju možnosti za kritje teh po- 
treb iz domačih rafinerij ali pa iz uvoza. Pri tem pa bodo morale organiza- 
cije združenega dela v okviru letnih količin že sedaj, ob upoštevanju realne 
dinamike dobav in lastnih rezervoarskih kapacitet, preveriti možnost za oskrbo 
v kritičnih mesecih ter najaviti potrebne količine tekočega plina iz uvoza do 
konca meseca junija. To bo omogočilo pravočasno zagotovitev uvoznih kontin- 
gentov. 

Nadalje moramo pospešiti gradnjo rezervoarskih prostorov za tekoči naft- 
ni plin, tako pri večjih potrošnikih kot tudi pri distributerjih. Predvsem pa 
bomo proučili možnost, da se tudi pri tekočem plinu oblikujejo republiške trž- 
ne rezerve vsaj za 15-dnevno porabo potrošnikov v Sloveniji. 

Oskrba porabnikov s plinom je predvsem zaradi uvoza iz Zvezne republike 
Nemčije normalizirana, z doslej zgrajenimi rezervoarskimi kapacitetami, uvozom 
naravnega plina ter dokončanjem rezervoarskih kapacitet v gradnji pa pičaku- 
jemo, da bo tudi nadalje zagotovljena nomalna oskrba. Hvala lepa. 
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Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Struc! Prekinjam to točko 
dnevnega reda in se vračam na 3. točko dnevnega reda, to je na ob- 
ravnavo stališč, priporočil in sklepov o uresničevanju zakona o združenem de- 
lu v Socialistični republiki Sloveniji. Prosim predstavnika komisije tovariša 
Šinigoja, da poroča zboru o stališčih! 

Dušan Šinigoj: Tovarišice in tovariši delegati! Na zboru združene- 
ga dela je bilo danih nekaj pripomb k predlogu stališč, priporočil in sklepov o 
uresničevanju zakona o združenem delu. Komisija je te pripombe obravnavala 
in dve sprejela. Predlagamo, da se 3. točka 2. poglavja dopolni z naslednjim be- 
sedilom: »V prihodnje bodo vsi planski in programski dokumenti predlagani 
pravočasno in s tem bodo omogočali sočasno odločanje o aktih, ki se nanašajo na 
združevanje sredstev za te namene«. Gre za to, da se ponovno poudari pomen 
istočasnega odločanja delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela o vseh 
samoupravnih sporazumih, s katerimi združujejo sredstva za skupno in splošno 
porabo in za gospodarsko infrastrukturo. O teh sporazumih naj odločajo delovni 
ljudje ob zaključnih računih, tako kot to določa zakon. 

Dalje predlagamo, da se v tretjem poglavju dopolni 1. točka oziroma se kon- 
ča z naslednjim besedilom: »Pospeši in predlaga ukrepe za racionalnejši in 
učinkovitejši informacijski sistem. Razprava je šla v to smer, da je vrsta reši- 
tev, ki jih sprejemamo na ravni federacije in na ravni republike, takšna, da 
povzroča povečevanje administrativnega kadra v organizacijah združenega dela. 
Zlasti pa se je ta kritika nanašala na informacijski sistem. Sedaj je v razpravi 
celoten informacijski sistem, in da bi se ta razprava pospešila, naj Skupščina 
še dodatno zadolži Izvršni svet. Predlagam, da te dopolnilne predloge sprejme- 
te, da bo besedilo dokumenta med zbori usklađeno. Hvala. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Sinigoj! Zeli o predlogu 
komisije kdo'razpravljati? Če ne želi nihče razpravljati, predlagam, da o pred- 
logih, ki ste jih slišali, glasujete. Kdor je za te predloge, naj prosim glasuje! 
(36 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da so predlogi komisije z večino glasov sprejeti. 

Nadaljujemo 21. točko dnevnega reda, to so predlogi in vpraša- 
nja delegatov. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov iz občine Ravne na Koroškem 
bo odgovoril Dragan Mozetič, namestnik republiškega sekretarja za finance! 

Dragan Mozetič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov iz Občine Ravne na Koroškem postavlja delegatsko 
vprašanje glede zagotavljanja namenskih dopolnilnih sredstev za realizacijo 
družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za podeljevanje priznaval- 
nin udeležencem NOB in drugih vojn, katere urejajo občinske skupščine 
s svojimi predpisi, glede na dopolnilna sredstva občinam iz republiškega pro- 
računa. 

Odgovor: Zakon o republiškem proračunu za leto 1978 določa pogoje, pod 
katerimi so občine upravičene do dopolnilnih sredstev iz republiškega proraču- 
na. Pogoji so naslednji: 

1. da lastni proračunski dohodki, predvideni v skladu z dogovorom občin 
o usklajevanju davčne politike in v skladu z možnostmi posamezne občine, ne 
18 
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zadoščajo za izvajanje nalog na področju splošnih družbenih potreb v dogovor- 
jenem obsegu; 

2. da je obseg splošne porahe v skladu z dogovorjenimi merili po 26. členu 
zakona; 

3. da stopnja rasti družbenega proizvoda v občini dopušča izvršitev dogo- 
vorjenega obsega splošne porabe z dogovorjenimi merili. 

Zakon o republiškem proračunu v določbah o zagotavljanju dopolnilnih 
sredstev občinam ne loči splošnih in namenskih republiških dopolnilnih sred- 
stev. Občina po enotnih kriterijih dopolnilna sredstva prejema ali pa zanje 
nima pravice. Posebnih namenskih dopolnilnih sredstev občinam za priznaval- 
nine borcem zunaj določb zakona o zagotavljanju dopolnilnih sredstev občinam 
republiški proračun ne predvideva. 

Občina Ravne na Koroškem je leta 1977 prejela v strukturi skupnih pro- 
računskih prihodkov 9 % republiških dopolnilnih sredstev v znesku 2 017 000 
dinarjev. Z možnostjo uvedbe davka iz osebnih dohodkov delavcev od 1. janu- 
arja 1978 bi se lastni prihodki občine iz tega naslova povečali, po oceni Repu- 
bliškega sekretariata za finance — izdelana je po enotnih podatkih za vse slo- 
venske občine — za 5 000 000 dinarjev, kar v primerjavi z izvršnimi lastnimi 
prihodki občine v letu 1977 pomeni 24% povečanje. Če upoštevamo pri tem 
izpad republiških dopolnilnih sredstev, pa je povečanje virov sredstev občin- 
skega proračuna 15 %. 

Povečana obveznost za izplačilo priznavalnin borcem NOV — vključno s 
15% valorizacijo — v primerjavi z izvršeno porabo preteklega leta pa pred- 
stavlja 7% povečanje. 

Pri tem velja posebej omeniti, da se bodo povečali tudi drugi viri splošne 
porabe v občini: prometni davki za 15% upravne in sodne takse za 100%, 
pa tudi druge davščine ne bodo ostale na isti ravni. 

Iz navedenih ocen torej sledi, da v občini Ravne na Koroškem v občin- 
skem proračunu ne bi smelo zmanjkati sredstev za izvajanje družbenega do- 
govora o skupnih osnovah in merilih za podeljevanje priznavalnin udeležen- 
cem NOV in drugih vojn. Seveda pa izhajamo pri taki oceni iz predpostavke, 
da bo splošna poraba v občini v letu 1978 naravnana tako, kot to priporočajo 
v Republiški skupščini sprejeti dokumenti. V primeru pa, da bo v občinskem 
proračunu vendarle primanjkovalo sredstev za ta namen, ima občina še vedno 
možnost uveljavljati izjemen zahtevek za dopolnilna sredstva iz republiškega 
proračuna. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Mozetič! Zeli morda kdo 
zastaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) 

Tovarišice in tovariši delegati! Obveščam vas, da Zbor združenega dela 
še ni obravnaval vseh zakonov. Zato še ne morem poročati o tem, ah smo v 
celoti usklađeni. Prosila bi vas, da najprej ugotovimo, ali smo še sklepčni. Ugo- 
tavljam navzočnost. (Navzočih je 30 delegatov.) 

Ugotavljam, da nismo več sklepčni. Zato predlagam, da bi morebitno 
usklajevanje zakonov opravili na naslednji seji zbora. 

Ker je s tem dnevni red današnje seje izčrpan, se vsem delegatom zahva- 
ljujem za udeležbo in za sodelovanje v razpravi in zaključujem 59. sejo Zbora 
občin. 

(Seja je bila končana ob 15.40.) 



GO. seja 

(27. marca 1978) 

Predsedovala: Mara Žlebnik, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 8.30. 

Predsednica Mara Z1 e b n i k : Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 60. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklicala na podla- 
gi prvega odstavka 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

V smislu 15. člena poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, 
preden preidemo na določitev dnevnega reda, izvoliti Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja, ki mora pregledati pooblastila delegatov in 
sestaviti poročilo za zbor. V Komisijo predlagam po abecednem redu občin 
naslednje delegate: Vido Medvešček, delegatko občine Piran za predsednico, 
ter Otona Poliča, delegata občine Ptuj in Rudija Kusa, delegata občine Radlje 

' za člana. 
Zeli morda o tem predlogu kdo razpravljati? (Nihče.) Prosim, da o pred- 

logu glasujemo! Kdor je za, naj glasuje! (33 delegatov glasuje 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 60. sejo Zbora občin izvoljeni: Vida 
Medvešček za predsednico in Oton Polič in Rudi Kus za člana. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se sestane ter pregleda pooblastila in 
sestavi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da ostanete na svojih mestih, 
ker bo komisija takoj opravila svoje delo. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ker bi želeli, da bi Izvršni svet, kolikor 
je to v njegovi moči, na vprašanja delegatov čimprej odgovoril, prosim dele- 
gate, ki imajo pismeno pripravljena vprašanja, da jih oddajo sekretarju zbora. 
Ta vprašanja bomo takoj posredovali Izvršnemu svetu oziroma naslovnikom 
z željo, da bi bil odgovor dan že na tej seji pri točki predlogi in vprašanja dele- 
gatov. 

Tovarišice in tovariši delegati! Poročila Zakonodajno-pravne komisije smo 
dali danes ponovno na klop, čeprav smo vam en izvod teh poročil sicer tudi že 
18» 
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poslali. Komisija je imela namreč sejo 22. tega meseca in zaradi tega nismo bili 
prepričani, če ste pismena poročila, ki smo vam jih poslali, vsi tudi dobili. 

(Seja je bila prekinjena ob 8.35 in se je nadaljevala ob 8.45.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Ker vidim, da je Komisija opravila svo- 
jo nalogo, nadaljujemo sejo in prosim predsednico Komisije tovarišico Medveš- 
čkovo, da poda poročilo zboru! 

Vida Medvešček: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Poročilo o pregledu pooblastil za 60. sejo Zbora občin, ki je bila skli- 
cana za 27. 3. 1978 ob 8.30 v mali dvorani poslopja Skupščine SR Slovenije. 

Zbor občin SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je iz predloženih pooblastil in 
seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega zasedanja delegati 
vseh občin v SR Sloveniji, razen delegatov občin Črnomelj, Dravograd, Ko- 
čevje, Krško, Laško, Ljubljana-Center, Maribor, Mozirje, Ormož, Postojna, 
Ribnica, Vrhnika in Žalec. 

Navzoča sta tudi delegata mesta Ljubljana in Obalne skupnosti občin 
Koper. 

Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna. Zato predlagam, da zbor poročilo 
sprejme in s tem verificira pooblastila delegatov za današnjo 60. sejo. 

Komisija tudi ugotavlja, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno 
razpravlja in sklepa. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Prehajamo na razpravo o poročilu, ki 
ste ga pravkar slišali. 

Komisiji predlagam, da se ponovno sestane kasneje in pregleda še poobla- 
stila delegatov, ki bodo mogoče prišli med sejo. O tem naj ponovno poroča 
zboru. 

Zeli o poročilu kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, 
prehajam na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni 
nobeno pooblastilo sporno, Kdor je za, naj glasuje! (48 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem potrdil poročilo Komisije za verifi- 
kacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila dele- 
gatov za 60. sejo Zbora občin. 

Na današnjo sejo zbora so bili poleg Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije povabljeni še: Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, Republiška 
konferenca SZDL Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije, Skupnost slovenskih 
občin, člani delegacije SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin, Interesna skupnost 
elektrogospodarstva Slovenije, Poslovno združenje energetike SR Slovenije, 
Gospodarska zbornica Slovenije, Samoupravna interesna skupnost za ekonomske 
odnose s tujino, zadružna zveza Slovenije, Rdeči križ Slovenije, Skupščina obči- 
ne Kamnik in Loterijski zavod Slovenije. 

Pred prehodom na obravnavo posameznih točk dnevnega reda vas obve- 
ščam, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in Družbeno- 



60. seja 277 

političnim zborom poslušali ekspoze predsednika Skupščine tovariša Marjana 
Breclja k 3. točki dnevnega reda, to je k poročilu o delu Skupščine SR Slove- 
nije v obdobju od maja 1974 do aprila 1978. 

Ker smo prejšnjo sejo našega zbora, ki je bila 15. marca 1978, zaključili 
pred Zborom združenega dela, vas obveščam, da smo pri vseh točkah dnevnega 
reda, kjer smo spremljali končne odločitve, usklađeni s tem zborom razen pri 
predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem plani- 
ranju, ki ga Zbor združenega dela ni sprejel. V smislu 289. člena poslovnika 
Skupščine predlagam, da imenujemo v skupno komisijo, ki bo predlagala zbo- 
ru usklađena stališča in sporazumni predlog, naslednje delegate: Iva Miklav- 
čiča, predsednika Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja, dr. Petra Novaka in Antona Skvarca, oba člana omenjenega od- 
bora. Zeli o tem predlogu morda kdo razpravljati? (Ne.) Prosim, da glasujete! 
Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel ta predlog. 
Imenovane delegate prosim, da se takoj sestanejo z delegati Zbora združenega 
dela in da proučijo sporna vprašanja ter predlagajo zboroma ustrezno rešitev. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 60. seje Zbora občin. 

Z dopisi z dne 7. 3. 1978, 10. 3. in 17. 3. sem vas obvestila, da z dnevnega 
reda današnje seje umikam naslednje točke: 

  predlog za izdajo zakona o sistemu družbenega planiranja, 
  predlog odloka o prevzemu obveznosti Socialistične republike Slovenije 

za eksponate iz tujine, ki so potrebni za razstavo slovenskega slikarja Franca 
Kavčiča. Ta akt je namreč zbor že sprejel na prejšnji seji, ki je bila 15. mar- 
ca 1978; 

  uresničevanje resolucije Skupščine Socialistične republike Slovenije o 
ekonomskih stikih Socialistične republike Slovenije z deželami v razvoju, 
  predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o upravnih taksah, z os- 

nutkom zakona. „ . . 
Z istimi dopisi pa sem vas obvestila, da dnevni red današnje seje razšir- 

jam še z naslednjimi točkami: 
  s predlogom za izdajo zakona o Triglavskem narodnem parku, z osnut- 

kom zakona, „ 
  s predlogom zakona o položaju in pooblastilih Rdečega kriza Slovenije, 
— s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona^ o obliko- 

vanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč, 
  s predlogom zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o upravljanja 

in razpolaganju s stavbnim zemljiščem, 
  s predlogom razdelitve presežka dohodka po zaključnem računu za 

leto 1977, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu 
Slovenije, . ,, T , 
  z osnutkom zakona o supergaranciji federacije za obveznosti Jugoban- 

ke — Združene banke, Beograd kot garanta za posojilo Evropske investicijske 
banke za delno financiranje projekta druge faze in graditve osnovne 380 kV 
prenosne mreže Jugoslavije, 
  z osnutkom odloka o pripravi in sprejetju dolgoročnega družbenega 

plana Jugoslavije za obdobje do leta 1986 do leta 1995 oziroma do leta 2000, 
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— s predlogom odloka o potrditvi dogovora o dajanju solidarnostnih sred- 
stev republikam in avtonomnima pokrajinama kot medsebojno pomoč za od- 
pravljanje posledic potresov ali poplav večjih razsežnosti, 

—• s predlogom odloka o potrditvi dogovora o spremembah in dopolnitvah 
dogovora o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in narodnosti Jugoslavije 
ter republik in avtonomnih pokrajin za odpravljanje posledic elementarnih 
nesreč, 

— z dogovorom o kontinuirani graditvi zmogljivosti v dobi od leta 1976 
do leta 1980 za razvoj proizvodnje nekovin v času po letu 1980, 

— s predlogom odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine Socialisti- 
čne republike Slovenije, da sklene družbeni dogovor o uporabi sredstev hra- 
nilnih vlog in drugih sredstev občanov pri Poštni hranilnici v srednjeročnem 
obdobju od leta 1976 do leta 1980, 

— 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 1975 do 1978, 

— s predlogom zakona o spremembah zakona o davku iz dohodka temelj- 
nih organizacij združenega dela. 

— s predlogom zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične 
federativne republike Jugoslavije in vlado Republike Finske o prevozu v med- 
narodnem cestnem prometu, 

— s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanistič- 
nem planiranju (usklajevalni postopek). 

Danes na klop pa smo vam na predlog Izvršnega sveta predložili še nasled- 
nje predloge zakonov: 

—• predlog zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skup- 
nosti na področju družbenih dejavnosti v prvem polletju 1978, 

— predlog zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1978, 
ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili dopolnila k samoupravnemu spora- 
zumu, 

— predlog zakona o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
za čas od 1. maja do 1. decembra 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso skle- 
nili samoupravnega sporazuma, 

— predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokrivanju iz- 
datkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1978, ki ga plačujejo zavezanci, 
ki niso sklenili, samoupravnega sporazuma, 

— predlog zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1978, ki 
ga plačujejo zavezanci, ki niso sprejeli dopolnila k samoupravnemu sporazumu 
o temeljih plana raziskovalne dejavnosti za leto 1978 

Kot je razvidno iz sklica seje, naj bi predlog za izdajo zakona o združe- 
vanju organizacij združenega dela v splošna združenja in gospodarske zbornice, 
s tezami za zakon, obravnaval naš zbor v smislu 88. člena poslovnika skupšči- 
ne kot zainteresiran zbor, ker je za sprejetje tega akta pristojen Zbor združe- 
ženega dela. 

Zato moramo v smislu prvega odstavka 90. člena poslovnika odločiti naj- 
prej o tem, ali se da na dnevni red današnje seje omenjeni akt. O tem predlogu 
pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Prosim, da glasujete o tem, ali 
bomo omenjeni zakon oziroma teze za zakon obnavnavali kot zainteresiran 
zbor! Kdo je za? (47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata). Se je kdo 
vzdržal? (3 delegati.) 
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Ugotavljam, da se je Zbor občin proglasil za zainteresiranega za obrav- 
navo predloga za izdajo zakona o združevanju organizacij združenega dela v 
splošna združenja in gospodarske zbornice, s tezami za zakon, in ga torej lahko 
vključimo v dnevni red. 

Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednij dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 60. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnika 59. seje Zbora občin, 
3. poročilo o delu Skupščine SR Slovenije v obdobju od leta 1974 do 

leta 1978, 
4. predlog za izdajo zakona o združevanju organizacij združenega dela v 

splošna združenja in gospodarske zbornice, s tezami za zakon, 
5. predlog ugotovitev in stališč Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 

energetski bilanci SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 2000 in okvirni 
plan razvoja energetskih zmogljivosti v območju SR Slovenije za obdobje od 
leta 1981 do leta 2000, 

6. osnutek zakona o temeljih sistema cen in o družbeni kontroli cen, 
7. osnutek sprememb in dopolnitev projekcije plačilne bilance Jugosla- 

vije za leto 1978, 
8. osnutek sprememb in dopolnitev projekcije devizne bilance Jugoslavije 

za leto 1978, 
9. osnutek odloka o pripravi in sprejetju dolgoročnega družbenega plana 

Jugoslavije za obdobje od leta 1986 do leta 1995 oziroma do leta 2000, 
10. osnutek zakona o supergaranciji za obveznosti Jugobanke — Združene 

banke, Beograd kot garanta za posojilo Evropske investicijske banke za delno 
financiranje projekta druge faze in graditve osnovne 380 kV prenosne mreže 
Jugoslavije, 

11. osnutek zakona o določanju skupnega zneska za financiranje dela pro- 
grama modernizacije tehnične baze in graditve poslopja Časopisne agencije 
Tanjug v obdobju od leta 1976 do leta 1982, 

12. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFRJ in vlado Re- 
publike Finske o prevozu v mednarodnem cestnem prometu, 

13. dogovor o kontinuirani graditvi zmogljivosti v obdobju od leta 1976 do 
leta 1980 za razvoj proizvodnje nekovin v času po letu 1980, 

14. dogovor o vzgoji in izobraževanju otrok jugoslovanskih državljanov, 
ki so na začasnem delu v tujini, 

15. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o republiških 
svetih, 

16. predlog odloka o potrditvi dogovora o spremembah in dopolnitvah do- 
govora o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in narodnosti Jugoslavije 
ter republik in avtonomnih pokrajin za odpravo posledic elementarnih nesreč, 

17. predlog odloka o potrditvi dogovora o dajanju solidarnostnih sredstev 
republikam in avtonomnima pokrajinama kot medsebojno pomoč za odprav- 
ljanje posledic potresov ah poplav večjih razsežnosti, 

18. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oblikovanju 
sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč, 

19. predlog zakona o spremembah zakona o davkih občanov, 
20. predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov dav- 

kov za leto 1978, 
21. predlog zakona o spremembah zakona o davkih iz dohodka temeljnih 

organizacij združenega dela, 
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22. predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračunava- 
nja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skup- 
nosti na področju družbenih dejavnosti v letih od 1975 do 1978, 

23. predlog zakona o položaju in pooblastilih Rdečega križa Slovenije, 
24. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju 

in zavarovanju za primer brezposelnosti, 
25. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni 

stanovanjski skupnosti, 
26. predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o razlastitvi in o pri- 

silnem prenosu pravice uporabe, 
27. predlog zakona o ravnanju z odpadki, 
28. predlog zakona o nagradah in priznanjih Staneta Žagarja, 
29. predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o upravljanju in 

razpolaganju s stavbnim zemljiščem, 
30. predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o urbanističnem pla- 

niranju (usklajevalni postopek), 
31. predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 

da sklene družbeni dogovor o uporabi sredstev hranilnih vlog in drugih sred- 
stev občanov pri Poštni hranilnici v srednjeročnem obdobju od leta 1977 do 
leta 1980, 

32. predlog razdelitve presežka dohodka po zaključnem računu za leto 
1977, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu Slo- 
venije, 

33. predlog odloka o potrditvi lestvic katastrskega dohodka v nekaterih 
občinah, 

34. a) predlog odloka o soglasju k samoupravnim sporazumom in statutom 
visokošolskih organizacij, 

b) predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma o združitvi v 
Univerzo v Mariboru in o soglasju k statutu Univerze v Mariboru, 

35. predlog zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skup- 
nosti na področju družbenih dejavnosti v prvem polletju 1978, 

36. predlog zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1978, 
ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili dopolnila k samoupravnemu spo- 
razumu, 

37. predlog zakona o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
za čas od 1. maja do 31. decembra 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso skle- 
nili samoupravnega sporazuma, 

38. predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo pri pokrivanju 
izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1978, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 

39. predlog zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1978, 
ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili dopolnila k samoupravnemu spora- 
zumu o temeljih plana raziskovalne dejavnosti za leto 1978, 

40. predlog za izdajo zakona o Triglavskem narodnem parku, z osnutkom 
zakona, 

41. osnutek zakona o organu samoupravne delavske kontrole, 
42. osnutek zakona o ukrepih v živinoreji, 
43. predlog za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih, 
44. predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov, s tezami za osnutek 

zakona, 
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45. predlog za izdajo zakona o pogojih in postopku za pridobitev pravice 
preživninskega varstva kmetov, s tezami za osnutek zakona, 

46. predlog za izdajo zakona o intervencijah v kmetijstvu in o kompen- 
zacijah v porabi hrane, s tezami za osnutek zakona, 

47. volitve in imenovanja, 
48. predlogi in vprašanja delegatov. 
Želi o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Nihče.) Prosim, da 

glasujete! Kdor je za predlog dnevnega reda, naj prosim glasuje! (45 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red današnje seje zbora soglasno določen tak, 
kot sem ga danes predlagala. Dnevni red pa ste prejeli tudi danes na klop. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 59. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Ima morda kdo k zapisniku 59. seje Zbora 
kakšno pripombo ali vprašanje? (Nihče.) 

Dajem odobritev zapisnika 59. seje Zbora občin na glasovanje. Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 59. seje Zbora občin. 
Sedaj prosim delegate, da gredo v veliko dvorano v prvem nadstropju, 

kjer bomo z Zborom združenega dela in Družbenopolitičnim zborom opravili 
skupno zasedanje. 

Po skupnem zasedanju bomo takoj nadaljevali sejo našega zbora v tej 
dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9. uri in se je nadaljevala ob 9.45.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Tovarišice in tovariši delegati! Predla- 
gam, da nadaljujemo sejo. Pred prehodom na 3. točko dnevnega reda bi pro- 
sila tovarišico Medveščkovo, predsednico Komisije za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja, da da zboru dodatno poročilo! 

Vida Medvešček: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Komi- 
sij a za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin ugotavlja, 
da so naknadno prispeli še delegati občin: Črnomelj, Mozirje, Ribnica, Žalec, 
Ormož, Maribor, Vrhnika, Krško, Laško, Ljubljana-Center, Kočevje, tako da 
ni navzoč le delegat Dravograda. 

Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila 
neoporečna, zato predlaga, da zbor verificira pooblastila delegatov za današ- 
njo sejo. 

Skupščina občine Ljubljana-Center je na sejo poslala dva delegata, pri 
čemer je delegat Peter Novak pooblaščen za točke dnevnega reda od 1. do 20., 
za vse ostale pa delegat Dušan Čehovin. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovarišica Medveščkova! Že- 
li o dopolnilnem poročilu kdo razpravljati? (Nihče.) Predlagam, da glasujemo % 
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o dopolnilnem poročilu Komisije! Kdor je za, naj glasuje! (54 delegatov glasu- 
je za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi dopolnilno poročilo soglasno sprejeto. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo poro- 
čila o delu Skupščine SR Slovenije v obdobju od leta 1974 do leta 1978. 

Ekspoze predsednika Skupščine smo poslušali na skupnem zasedanju. K 
poročilu o delu Skupščine je priloženo tudi poročilo o delu delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ v obdobju 
od 1974 do 1978. 

Na podlagi obeh poročil pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Za- 
ključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejema poročilo o delu Skupščine SR 
Slovenije v obdobju od 1974 do 1978. 

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 4. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja in go- 
spodarske zbornice, ki ga je s tezami za zakon Skupščini predložil njen izvršni 
svet. Za svoja predstavnika je določil Milana Baškoviča, sekretarja Sekretari- 
ata Izvršnega sveta za zakonodajo in Lojzeta Janka, pomočnika sekretarja. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta predlog še ustno obrazložiti? Prosim, be- 
sedo ima tovariš Kocjan, predstavnik Izvršnega sveta oziroma Sekretariata 
za zakonodajo Izvršnega sveta! 

Slavko Kocjan: Spoštovane tovarišice, spoštovani tovariši! Pred 
nami je predlog za izdajo zakona, z osnutkom, o združevanju organizacij zdru- 
ženega dela v splošna združenja in v gospodarske zbornice. Doslej v SR Slo- 
veniji takšnega republiškega zakona še nismo imeli. Zaenkrat smo pri nas 
uporabljali kot določbe republiškega zakona le določbe 24. člena temeljnega 
zakona o enotnih gospodarskih zbornicah in poslovnem sodelovanju v gospo- 
darstvu, ki predpisuje obvezno članstvo samoupravnih organizacij v Gospodar- 
ski zbornici Slovenije. 

V SFRJ je bil 1976. leta sprejet zakon o združevanju organizacij združe- 
nega dela v splošna združenja in v Gospodarsko zbornico Jugoslavije. Za zdru- 
ževanje samoupravnih subjektov v gospodarske zbornice v SR Sloveniji pa je 
potrebno sprejeti poseben zakon. Temeljne rešitve glede obveznega združeva- 
nja samoupravnih organizacij in skupnosti v splošna združenja in v gospodar- 
ske zbornice so bile že razčiščene ob pripravi zveznega zakona, še prej pa v 
razpravah na zveznih svetih na Brionih in jih novi predlog za izdajo zakona 
upošteva. 

Namen novega republiškega zakona, ki predstavlja okvirno opredelitev 
za vsebino dela, organizacijo in delovanje gospodarskih zbornic na podlagi 
ustave in zakona o združenem delu, je dati možnost za ustrezno povezovanje 
združenega dela v' gospodarskih dejavnostih, in sicer tako, da bodo lahko de- 
lavci v združenem delu tudi prek splošnih združenj in zbornic kar najbolj učin- 
kovito, racionalno in samoupravno usklajevali posebne, skupne in splošne in- 

• terese. V različnih oblikah in na strokovni ravni v odnosih medsebojne odvis- 
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nosti, odgovornosti in solidarnosti se bodo dogovarjali in sporazumevali o vpra- 
šanjih skupnega pomena, ki zadevajo hitrejši razvoj, boljše gospodarjenje in 
boljše poslovanje. 

V splošnih združenjih in v gospodarskih zbornicah bodo delavci torej 
uresničevali tisti del samoupravnih pravic in obveznosti v družbeni reproduk- 
ciji, ki ga ne morejo v svojih organizacijah združenega dela in v drugih ob- 
likah poslovnega združevanja in povezovanja. 

Pri oblikovanju splošnih združenj in gospodarskih zbornic je treba izhajati 
iz take vsebine delovanja teh asociacij, kot jo narekuje sedanja stopnja razvoja 
proizvajalnih sil, razvoja družbenoekonomskih odnosov in dosežene samoup- 
pravne organiziranosti združenega dela. Tem odnosom, v katerih prevzema 
delavec v združenem delu odločilno vlogo, je potrebno organiziranost splošnih 
združenj in gospodarskih zbornic ter vsebino njihovega dela nujno prilagoditi 
tako, da bodo delovale v dejanskem interesu vseh delavcev in celotne družbe 
in da bodo zagotavljale, da so zbornice predvsem mesto samoupravnega spora- 
zumevanja in dogovarjanja o vseh vprašanjih razvoja gospodarstva, pogojev 
gospodarjenja in družbenoekonomskega sistema kot celote. Aktivnost sploš- 
nih združenj in gospodarskih zbornic bo morala biti usmerjena k doseganja 
racionalnejšega izkoriščanja dela in družbenih sredstev oziroma razpoložlji- 
vih zmogljivosti ter k razreševanju razvojnih problemov gospodarstva, k stro- 
kovnim vprašanjem planiranja ter k pospeševanju inovacij in tehnologije in 
drugim pomembnim nalogam, ki jih bo opredelil zlasti statut. 

Po predloženem predlogu za izdajo zakona se morajo organizacije združe- 
nega dela, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, njihove poslovne skupnosti, 
bančne organizacije ter skupnosti premoženjskega in osebnega zavarovanja 
združiti v občinske oziroma medobčinske gospodarske zbornice ter v splošna 
združenja. 

Samoupravne organizacije in skupnosti pa se nato po splošnih združenjih 
ter občinskih oziroma medobčinskih zbornicah obvezno združijo v Gospodar- 
sko zbornico Slovenije. S splošnimi združenji in gospodarskimi zbornicami se 
nadaljuje organiziranje in povezovanje gospodarstva. Združevanje v splošna 
združenja in v gospodarske zbornice je obvezno: V občinskih oziroma medob- 
činskih zbornicah bodo člani usklajevali stališča, obravnavali in reševali vsa 
tista vprašanja, katerih usklajevanje in reševanje je najoptimalnejše na tem % 
mestu. V Gospodarski zbornici Slovenije pa bodo člani usklajevali interese in 
stališča ter obravnavali in reševali vprašanja, ki jih bo zakon okvirno opre- 
delil. Poleg tega pa bodo reševali še vrsto vprašanj, določenih s statutom, za 
katera se bodo člani dogovorili, da jih bodo reševali v Gospodarski zbornici 
Slovenije. 

Zakon naj ne bi našteval dokončno oziroma taksativno vseh nalog splošnih 
združenj in gospodarskih zbornic, temveč naj bi jih našteval le primeroma. 
Podobneje bodo opredeljene te naloge v statutih splošnih združenj in go- 
spodarskih zbornic. Ob tem pa bi veljalo kot bistveno še posebej poudariti, da 
splošna združenja, občinske oziroma medobčinske zbornice in Gospodarska 
zbornica Slovenije niso v hierarhičnih odnosih, temveč so to samostojni samo- 
upravni subjekti s svojimi nalogami, svojimi pravicami in s svojimi obvezno- 
stmi in tudi s svojimi odgovornostmi. 

V široki javni razpravi, ki že več kot en mesec poteka o organizaciji Go- 
spodarske zbornice Slovenije, je bilo izraženo že mnogo koristnih pripomb, 
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stališč in sugestij, ki bodo vsekakor prispevale k boljšemu oblikovanju zakon- 
skih rešitev in jih bo predlagatelj v nadaljnji pripravi zakona upošteval. 

V razpravah v skupščinskih delovnih telesih so delegati z veliko pozor- 
nostjo obravnavali predložene zakonske rešitve, zlasti glede vsebine dela sploš- 
nih združenj, občinskih oziroma medobčinskih gospodarskih zbornic oziroma 
Gospodarske zbornice Slovenije in pripravili oziroma predlagali vrsto izbolj- 
šav oziroma obogatitve zakona. 

Na koncu naj omenim le še, da s sprejetjem zakona ne bodo nastale za 
družbenopolitične skupnosti nobene finančne obveznosti. Prav tako ne bodo 
nastale nove obveznosti za organizacije združenega dela, druge samoupravne 
organizacije in skupnosti, ki bodo člani gospodarskih zbornic, ker te že pla- 
čujejo gospodarskim zbornicam prispevek za njihovo delovanje. O novi višini 
prispevka pa se bodo člani samoupravno dogovorili v okviru samih gospodar- 
skih zbornic. Njihove obveznosti do gospodarskih zbornic bodo sicer malo viš- 
je, vendar bodo s tem ustvarjeni potrebni materialni pogoji za uspešnejše, kva- 
litetnejše in boljše delovanje zbornic. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Kocjan! Vabljena je bila 
Gospodarska zbornica Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona in teze za zakon sta obravnavala Odbor za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru 
predložila pismeni poročili. Želita morda poročevalca besedo? (Ne.) 

' Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj je v svojem poročilu pred- 
ložil tudi predlog stališč. 

Obveščam vas, da so na seji navzoči tudi predsednik in člani Odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj, ki bodo spremljali razpravo in po potrebi 
predlagali dopolnitev stališč. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Tovariš dr. Peter Novak, delegat občine Ljubljana-Center! 

Dr. Peter Novak: Spoštovane tovarišice in tovariši! Ko smo raz- 
pravljali v naši delegaciji o zakonu o združevanju organizacji združenega dela 
v splošna združenja in gospodarske zbornice, so bile predlagane naslednje pri- 
pombe : 

Predvsem bi bilo nujno potrebno vlogo zbornice še bolj natančno oprede- 
liti nasproti novim institucijam v naši družbi, kot so samoupravne interesne 
skupnosti in zbori združenega dela. Del nalog, ki so zajete v 13. členu, je hkra- 
ti tudi del nalog, ki jih opravljajo te institucije. Da ne bi prišlo v naši družbi 
in v nadgradnji do nepotrebnega ponavljanja, predlagamo, da se to temeljito 
preveri, da resnično ne bi opravljali določenih nadog večkrat. 

V 13. členu, kjer so opredeljene naloge, ki naj bi jih zbornice opravljale, 
in to na različnih nivojih: občinskih, medobčinskih in republiškem, bi bilo nuj- 
no potrebno resnično opredeliti naloge, kot sem rekel prej, tako da ne bomo 
ponavljali zadev, ki jih opravljajo že nove institucije v naši družbi, ki smo jih 
ustanovili po zakonu o združenem delu oziroma z novo ustavo. Kajti dogaja 
se, da ustanavljamo nove oblike samoupravnega delovanja, na nekatere stare 
pa pozabljamo in jih samo deloma spreminjamo in s tem vlečemo s seboj do- 
ločeno strukturo, ki niti ni tako poceni. 

V naslednji točki, ko bomo razpravljali o zakonu o družbeni kontroli cen, 
se jasno vidi, da so pravzaprav zaradi silno drage družbene nadgradnje pri 
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nas še vedno potrebni določeni ukrepi, ki vodijo k temu, da se ne moremo na 
tržišču dogovarjati drugače kot z družbeno kontrolo cen. 

Ko je predstavnik predlagatelja govoril o tem, da ne predstavlja ta nova 
organizacija zbornic nobenih novih dajatev in tako dalje, je v isti sapi pove- 
dal, da se bodo o višini prispevka dogovarjali tisti, ki bodo zbornice ustanovili. 
Nedvomno gre za to, da bomo imeli novo obremenitev v naši družbi, kajti 
iluzorno je, da bi z istimi sredstvi, s katerimi danes dela republiška gospodar- 
ska zbornica, lahko delalo še 60 oziroma več občinskih gospodarskih zbornic. 

Na nivoju Skupščine mesta Ljubljana je bil tudi govor o tem, da ce ze 
moramo ustanavljati gospodarske zbornice, potem naj se te gospodarske^ zbor- 
nice ustanavljajo v smiselno zaokroženi celoti, to pomeni za večje število 
občin oziroma za regijo, kjer lahko pride do usklajevanja med posameznimi 
interesi na nivoju, ki je prostorsko, prometno in gospodarsko povezan. Hva- 
la lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Novak! Zeli še kdo raz- 
pravljati? Besedo ima tovariš Lojze Fortuna, generalni sekretar Gospodarske 
zbornice Slovenije! 

Lojze Fortuna: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Osnova za pripravo tega zakona je ustava, zakon o združenem delu in 
diskusija s svetov na Brionih, ko se je razpravljalo tudi o vlogi in položaju 
Gospodarske zbornice Jugoslavije. Skladno s tem smo glede na specifičnost re- 
publike skupaj s Sekretariatom za zakonodajo sestavili prvi osnutek. Dogovo- 
rili pa smo se, naj se ta osnutek prekvalificira v teze, da bi na ta način podalj- 
šali javno razpravo. Tako smo se dogovorili tudi na seji našega upravnega 
odbora. , , , , . „ ., 

Javna razprava je doslej potekala v vseh zborih delegatov zborničnih pa- 
nog in tudi kot veste v organizacijah združenega dela. Dana je bila vrsta suge- 
stij, predlogov in pripomb, ki ste jih danes dobili na klop. O tem je govori 
tudi že tovariš Kocjan. ^ 

Največ pripomb je bilo izrečenih v zvezi z vlogo in funkcijo splosmh zdru- 
ženj občinskih oziroma medobčinskih zbornic in Gospodarske zbornice Slove- 
niie'ter v zvezi s predvideno medsebojno povezanostjo teh institucij. Pripombe 
se nanašajo predvsem na to, da je potrebno opredeliti vlogo, položaj m mesto 
posameznih subjektov povezovanja na vseh nivojih s tem, da se vsebinsko opre- 
deli tisto, kar se na posameznem nivoju dejansko glede na možnost razrešuje, 
tako da ne bi obravnavali in razreševali vseh istih problemov, temveč da bi 
prišli vendarle do delitve dela v posameznih zborničnih asociacijah. To je iz- 
redno pomembno z vidika uspešnosti razreševanja vseh problemov na področju 
gospodarstva. 

Strinjamo se s tem, da je z zakonom predpisana obveznost združevanja 
gospodarstva prek občinskih oziroma medobčinskih zbornic. To je horizontal- 
na povezava. Vertikalna povezava pa je zagotovljena z združevanjem v sP1qS" 
na združenja, to še pravi za eno ali več panog gospodarstva. Menimo, da sta 
obe liniji povezave potrebni zaradi tega, da se določene specifičnosti, zlasti teh- 
nološka vprašanja, razvijanje tehnologije, znanja, prenašanje tehnoloških znanj 
in aktiviranje kvalitetnih faktorjev gospodarjenja, razrešujejo v okviru panog. 
Ta vprašanja se bodo v okviru panoge razreševala na občinskih ah medobčin- 
skem nivoju, kot predvidevajo teze, nekatera pa tudi na republiškem. Nekate- 
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rih problemov, kot so razvoj komunale, obrti, gostinstva, vprašanja izrabe 
prostora, okolja in tudi druga vprašanja se lahko uspešno razrešujejo na nižjih 
nivojih, ne pa na republiškem. 

Največ diskusije je bilo doslej v javni razpravi namenjene zlasti temu vse- 
binskemu opredeljevanju, organiziranosti in subjektom vključevanja v gospo- 
darsko zbornico. Subjekti so temeljne organizacije združenega dela, ki so člani 
zbornice, bodisi občinske ali medobčinske ali splošnega združenja. Delegati 
splošnih združenj in občinskih oziroma medobčinskih zbornic potem konsti- 
tuirajo Gospodarsko zbornico Slovenije. 

Tu je treba poudariti, da so vsi ustanovitelji zbornic samostojni subjekti 
Vsi imajo svoje organe upravljanja, programe in tudi lastno financiranje in 
ne gre za nadgradnjo v zborničnem sistemu. V okviru zbornic se bodo reševala 
tista vprašanja, ki zadevajo naš skupni razvoj in splošen družbeni interes pred- 
vsem na osnovi dogovarjanja in sporazumevanja delegatov. 

Zato je treba v zakonu določiti nekatere osnovne relacije in usmeritve 
za oblikovanje zbornic in splošnih združenj na novih osnovah. Podrobnosti pa 
je treba urediti s statuti in z drugimi akti. 

Precej diskusije je bilo glede tega, ali so sestavljene organizacije in poslov- 
na združenja člani zbornice. V razgovorih, ki smo jih imeli, smo ugotovili da 
te organizacije opravljajo določeno poslovno funkcijo, ki jim jo poverjajo'de- 
lovne organizacije na osnovi samoupravnega sprazuma. Zato je nujno, da je 
sestavljena organizacija tudi član zbornice oziroma splošnega združenja po pre- 
težni dejavnosti, ki jo opravlja. Ne more pa sestavljena organizacija pred- 
stavljati vseh organizacij združenega dela, razen če se te v okviru samouprav- 
nega sporazuma o tem dogovorijo. Menili smo, da bi te zadeve v statutu morali 
opredeliti tako, da bi imele enotne delegacije pri delovnih ali temeljnih orga- 
nizacijah, ki bi delegirale delegate v občinsko oziroma v medobčinsko zbor- 
nico, v splošno združenje in v Gospodarsko zbornico Jugoslavije. Tako bi lahko 
hkrati spremljali tudi aktivnost vseh teh zborničnih asociacij in seveda tudi 
aktivnost delegatov, ki bi bili v teh zbornicah. 

Razprave so potekale tudi o vprašanju, če bi lahko poslovne skupnosti pre- 
vzele funkcijo splošnih združenj. Menimo, da bi bilo to v okviru federacije 
možno, ker je PTT na primer skupnost republiških organizacij. Prav tako je 
v energetiki in na železnici. V Sloveniji pa je to praktično ena organizacija 
Zato bomo verjetno pri pripravi statuta iskali takšno rešitev, da bi združevali 
celotni promet, ne samo PTT, ampak tudi železnico in ostali promet, rečni 
zračni itd. V Sloveniji bi glede na že obstoječe predloge dali status splošnih 
združenj Zadružni zvezi, Skupnosti zasebnih obrtnikov in pa Združenju bank. 
Za druge bi oblikovali splošna združenja za eno ali več panog oziroma za 
eno ali več dejavnosti. 

Bilo je veliko razprave o tem, koliko naj bo teh združenj. To ni zakonska 
tematika, ampak je to stvar statutarnega urejanja tega področja. Prav tako je 
bilo veliko diskusije o tem, koliko naj bi bilo občinskih ali medobčinskih zbor- 
nic. To prepuščamo gospodarstvu, ki se mora samo odločiti in dogovoriti. To ni 
stvar zakonske regulative ali statuta, ampak je treba na osnovi samoupravne- 
ga sporazuma na osnovi zakona opredeliti, ali bodo ustanovili občinsko 
ali medobčinsko zbornico. Mislim, da bi morali pri tem izhajati predvsem i7 
potreb. 

Predlagali smo, da naj zakon predpiše obveznost združevanja tistega dela 
gospodarstva, ki se ukvarja z ekonomskimi odnosi s tujino, v sekcije. S tem bi 
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bolj organizirano lahko povezovali celotno gospodarstvo znotraj in zunaj naše 
države in pospeševali razvoj ekonomskih odnosov s tujino. Pri tem ne gre le za 
blagovno menjavo, ampak za vse oblike vključevanja našega gospodarstva v 
zunanje trge. Sekcije v Gospodarski zbornici Jugoslavije imajo izredno po- 
membno mesto, saj so prevzela po zakonu o Gospodarski zbornici Jugoslavije 
precejšnje obveznosti, pa tudi javna pooblastila. Zato menimo, da je treba, da 
se združeno delo povezuje tudi na tem nivoju, da se bo lahko vključevalo v 
vse priprave in razprave o pogojih, v katerih deluje. 

V teh razpravah je bila dana tudi sugestija, da bi morali v zakon vključiti 
vprašanje Kraigherjevih nagrad. To bi moral zakon vsaj načelno regulirati. 

Dileme glede 13. in 21. člena smo v javni razpravi razjasnili ter poskušali 
opredeliti vlogo in položaj vseh subjektov in jim dati enako mesto, s to razliko, 
da je glede na področja aktivnosti treba izhajati iz tega, kar se lahko uspešno 
razrešuje na posameznem nivoju združevanja gospodarstva. 

Predložili smo vam vse pripombe, ki izhajajo iz dosedanje razprave. Ker 
se pa ta razprava podaljšuje še za en mesec, lahko pričakujemo, da jih bo še 
več. Tudi te vam bomo posredovali. 

Predsednica Mara Zlebnik: Zeli še kdo besedo? K besedi se javlja 
tovariš Jeriha, predsednik Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj! 

Avgust Jeriha: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Uvodoma 
je bilo rečeno, da bo Odbor pozorno spremljal razpravo in da bo po potrebi do- 
polnil stališča. Zato v zvezi z razpravo delegata iz občine Ljubljana-Center opo- 
zarjam, da so stvari, o katerih je govoril, vključene v predlog stališč. V 3. točki 
v drugem odstavku govorimo o tem, da je treba še v večji meri pospeševati 
sodelovanje zbornic in splošnih združenj tudi s skupščinami družbenopolitič- 
nih skupnosti in zlasti z zbori združenega dela v teh skupščinah. 

Edino, česar v naša stališča nismo vključili, je vprašanje finančne obreme- 
nitve. Menimo, da mora zavzeti o tem stališča predvsem Zbor združenega de- 
la, ker je on pristojen za sprejetje tega zakona. 

Predsednica Mara Zlebnik: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi 
nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. 

Ugotavljam, da ni bilo predlogov za dopolnitev stališč Odbora, zato pre- 
hajam na glasovanje. Kdor je za stališča, ki jih predlaga Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj v svojem poročilu, naj prosim glasuje! (57 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so stališča soglasno sprejeta. Stališča bom posredovala 
predsedniku Zbora združenega dela, ki obravnava zakon kot pristojen zbor. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog ugoto- 
vitev in stališč Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k energetski bilanci 
Socialistične republike Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 2000 in okvir- 
ni plan razvoja energetskih zmogljivosti v območju Socialistične republike 
Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 2000. 

Predlagatelj je Izvršni svet, ki je za svojega predstavnika določil dr. Vla- 
dimir j a Faturja, republiškega podsekretarja v Republiškem komiteju za ener- 
getiko, ki bo imel tudi uvodno obrazložitev. Besedo ima tovariš Fatur! 
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Dr. Vladimir F a t u r : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Odločitev za izdelavo dolgoročne energetske bilance do leta 2000 in z 
njo povezanega okvirnega plana energetskih zmogljivosti izhaja predvsem iz 
spoznanja o visoki odvisnosti Slovenije od uvoza energije, stalnega dispropor- 
ca med rastjo porabe in njenim pokrivanjem, stalnega zaostajanja in izrabe do- 
mačih virov energije, nekontroliranega uvoza energije, stalnega pomanjkanja 
sredstev za energetske naložbe, občasnih kriz v preskrbi z energijo, tendenc vse 
slabše izkoristka primarne energije pri transformaciji v koriščeno ter neu- 
streznega gibanja porabe posameznih vrst koriščenja energije. 

Oba dokumenta sta bila pripravljena iz potrebe po vzpostavitvi osnovnih 
pogojev za vodenje usklađene in načrtne politike razvoja energetike v nasled- 
njih srednjerončih obdobjih, seveda v homogeni povezavi z načrti razvoja 
vseh ostalih področij. Gre za to, da energetika močno vpliva na ostala področ- 
ja, vendar pa ta vpliv poteka tudi v obratni smeri, saj je razvoj energetike 
integralni del razvoja celtonega družbenoekonomskega razvoja. Usklajevanje 
z ostalimi področji bo zato v skladu z načeli kontinuiranega planiranja pris- 
pevalo k stalnim korekcijam in dopolnitvam predložene bilance. Ob tem je 
seveda treba tudi upoštevati, da usklajevanje razvoja energetike ne more 
biti omejeno le na republike in pokrajine, temveč zahteva tudi določeno us- 
klajevanje v jugoslovanskem merilu. 

Poznavanje in ocena dolgoročnih trendov proizvodnje in porabe energije 
sta predpostavki za dolgoročno planiranje razvoja in izgradnje, saj nam omo- 
gočata optimalno izgradnjo energetskih kapacitet, tako v investicijskem kot v 
eksploatacijskem smislu, ekonomsko racionalno izkoriščanje lastnih proizvodnih 
virov, optimizacijo uvoza tako primarne kot transformirane energije, načrto- 
vanje in izvedbo ukrepov racionalnega ravnanja z vsemi vrstami energije, 
medsebojno povezavo in komplementarno dopolnjevanje energetskih sistemov 
ter kontrolo gibanja dela plačilne bilance, kar prispeva k njeni stabilizaciji gle- 
de na to, da predstavlja že danes uvoz energije njen pomemben delež. 

Dolgoročna energetska bilanca SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do 
leta 2000 predstavlja celovit prikaz možnosti proizvodnje, nabave, predelave 
in porabe vseh primarnih energetskih virov ter njihovo uporabo in distribu- 
cijo v obliki koriščene energije na posamezne sektorje porabe. 

Zaradi dolgoročnosti energetske bilance je bilo potrebno postaviti v pro- 
gramu izgradnje od leta 1981 do leta 2000 več variantnih rešitev. Ker določeni 
problemi ekonomskih odnosov niso razrešeni, zato povsod nismo mogli dose- 
či kompleksnih rešitev, ki bi nam omogočale izbiro ene poti, ampak smo to 
prepustili srednjeročnim planom, ki naj v uskladenem razvoju celotnega gospo- 
darstva najdejo optimalno usmeritev razvoja energetskega gospodarstva. 

V optimizaciji razvoja v srednjeročnem obdobju pa se bo tudi dokončno 
določil obseg potrebnih investicijskih sredstev. Ob omejitvah, ki jih prinaša 
odvisnost od uvoza, je potrebno razviti tako politiko, ki gradi na ekonomsko 
racionalnem razvoju lastne energetske osnove, ki podpira in diktira maksi- 
malne izkoristke primarne energije tako v njeni direktni kot indirektni porabi, 
ki temelji na izgradnji take organiziranosti organizacij združenega dela pren 
izvajalcev energije, ki omogoča izvajanje tako začrtane politike, na čim razvi- 
tejši stopnji povezave z energetskimi gospodarstvi drugih republik in avto- ' 
nomnih pokrajin, na doslednem izvajanju ukrepov racionalnega ravnanja z 
energijo ter na upoštevanju zahtev in meril varstva okolja. 
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Predloženo energetsko bilanco in program izgradnje je pripravilo Poslovno 
združenje za energetiko skupaj z Interesno skupnostjo za nafto in plin in 
Interesno skupnostjo elektrogospodarstva ter v sodelovanju z Republiškim ko- 
mitejem za energetiko. Od meseca junija 1977 sta bili gradivi v javni razpravi. 
V javni razpravi je bila poudarjena vrsta problemov, mnenj in dopolnilnih 
predlogov, na katere poskuša predložena dolgoročna bilanca odgovoriti, kolikor 
je bilo glede na razčiščenost posameznih stanj in predvidevanj tudi na drugih 
področjih možno. 

Zavedamo se, da bo vzporedno z izdelavo projekcij razvoja drugih podro- 
čij prihajalo do usklajevanja in korekcij med temi dokumenti in med dolgo- 
ročno energetsko bilanco ter okvirnim planom razvoja energetskih zmoglji- 
vosti. Nastala vprašanja pa bo možno razčiščevati in reševati postopno in vzpo- 
redno z izdelavo projekcije razvoja drugih področij ter v okviru srednjeročnih 
planov v naslednjih petletnih obdobjih. 

Temeljno izhodišče, na katerem temeljijo predvidevanja srednjeročne 
energetske bilance, je prognozirana rast družbenega produkta v obdobju 
1980—2000, za katero predvidevamo, da bo znašala v obdobju 1980—1990 6 % in 
v obdobju 1980 do 2000 5,9 % letno. 

Izhodišča, na katerih je slonela izdelava dolgoročne energetske bilance, so: 
ob 1% rasti družbenega produkta predvideva bilanca rast porabe koriščene 
energije od 0,55 do 0,60 % v primerjavi s svetovnim povprečjem, ki znaša od 
0,6 do 0,7 %. Bilanca je grajena na predpostavki, da bo v polni meri uveljav- 
ljen program ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, pretvarjanja, transporta 
in porabe energije. 

V nasprotnem primeru pridemo lahko v stanje, ko bo proizvedeno ne le 
manj energije, temveč bo potrošene tudi več energije, kar pomeni, da bi se 
energetska odvisnost še povečala in se pojavila kot dodatna obremenitev pla- 
čilne bilance. Z racionalnejšo rabo energije se bo bistveno zmanjšal vpliv 
proizvodnje, pretvarjanja energije in njene porabe na okolje. Pri predvideni 
trikratni povečavi porabe koriščene energije leta 2000 v primerjavi z letom 
1975 se bo na račun predvidenega intenzivnega pristopa k varstvu okolja 
zmanjšala emisija SO2 za 41%, M2 za 21% in pepela za 8%, kar predstavlja 
pomemben uspeh v boju za čistejše okolje. 

S preusmeritvijo proizvodnje električne in toplotne energije v velike 
termoelektrarne in termoelektrarne — toplarne bo neposredna poraba premo- 
ga v veliki meri izločena iz široke porabe v mestih in iz industrije. Zame- 
njali jo bodo toplota iz toplovodnih omrežij, kurilna olja z manj žvepla ter ze- 
meljski plin, zlasti v industriji ter v določenem delu tudi v ekološko1 ogroženih 
območjih. 

Premog, ki bo skoraj v celoti namenjen za proizvodnjo električne ener- 
gije in toplote v velikih termoelektrarnah — toplarnah ne bo več separiran. S 
tem bo postala Sava, ki jo v veliki meri onesnažujejo separacije premoga v 
Zasavju, dosti čistejša. Uporaba zemeljskega plina v industriji in v ekološko 
ogroženih območjih bo v veliki meri nadomestila kurilna olja, tekoči naftni 
plin ter v manjšem obsegu elektroenergijo in premog in bo vplivala na znižano 
emisijo žveplovega dioksida in saj. 

Politika in zasnova regionalnega prostorskega razvoja bo še naprej osnova 
za razporeditev družbenoekonomskega razvoja proizvajalnih sil. Pri tem naj bi 
v bodoče prišlo do enakomernejše razdelitve industrije tudi v širšem prostoru. 
To pa pomembno vpliva na razvoj energetskih dejavnosti in distribucijo ener- 
19 
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gije. To igra pomembno vlogo zlasti zaradi preskrbe s toploto, sanitarno vodo, 
plinom in električno energijo. K temu pomembno prispeva tudi sistem graditve 
stanovanj, pri katerem se bo intenzivno težilo k ekonomičnosti, optimalni in 
integralni preskrbi z energijo, s katero se bomo izognili danes tehnično in 
ekološko nesprejemljivim oblikam individualne in nedolgoročne preskrbe z 
energijo. 

Zaradi visoke stopnje energetske odvisnosti je pomembno vprašanje, koli- 
ko in kakšno energijo bomo uvozili. Dolgoročna bilanca se je opredelila za 
uvoz najpotrebnejših in pretežno kvalitetnejših vrst energije. Na teh izhodiš- 
čih temeljijo predvidevanja energetske bilance o proizvodnji, dobavah in upo- 
rabi primarne in koriščene energije. 

Tako bo po predvidevanjih dolgoročne bilance znašala rast koriščene ener- 
gije v obdobju 1976—2000 od 3,9 do 3,4 % letno. V tem okviru bo znašala letna 
rast porabe električne energije v obdobju 1976—1980 7,6 % in v obdobju 1980 
do 2000 5,9 % in bo v primerjavi z letom 1975 porasla za 4,5-krat. Letna po- 
raba termične energije bo rasla od 3,7 do 2,7 % do leta 2000, kar predstavlja v 
primerjavi z letom 1975 2-kratni porast. 

Da bi lahko dosegli predvidene stopnje rasti električne in termične ener- 
gije, imamo na razpolago tele količine domačih primarnih virov: 4,7 milijonov 
ton lignita in 2,2 milijona ton rjavega premoga letno, in to nespremenjeno 
v vsem obdobju, do 8000 gigavatnih ur hidroenergije letno, ko bodo razpolož- 
ljivi viri pretežno že izkoriščeni, in 3200 ton jederskega goriva v obdobju 
1981—2000. 

Manjkajoči del primarne energije pa moramo zagotoviti iz drugih delov 
države oziroma iz uvoza. Tu je vključeno do 500 000 ton sušenega lignita ali 
400 000 ton rjavega premoga letno, do 50 000 ton črnega premoga za potrebe 
industrije, do 200 000 ton koksa za potrebe industrije ter 5,000 000 ton surove 
nafte za energetske in neenergetske potrebe v letu 1990 in 7,000 000 ton v letu 
2000 ter do 2 milijardi kubičnih metov zemeljskega plina za energetske in ne- 
energetske potrebe. Ob predvidenem obsegu domače primarne energije bo 
leta 2000 znašal delež uvožene primarne energije 51% v primerjavi s 43% v 
letu 1975, medtem ko bo zakup v drugih delih države leta 2000 znašal 23 %, v 
primerjavi s 5,3 % v letu 1975. 

Za sedaj znani podatki opozarjajo, da bo v letu 2000 delež proizvodnje 
lastne primarne energije bistveno zmanjšan in da bo energetska odvisnost 
Slovenije porasla. Po posameznih energetskih področjih predvideva bilanca 
naslednje smeri razvoja, pri čemer je treba opozoriti, da vsa področja še niso 
celovito opredeljena: Pri eksploataciji premoga predvideva bilanca stalen ob- 
seg proizvodnje 6,9 milijov ton premoga letno, pri čemer bo večina premoga 
porabljena za proizvodnjo električne energije in dela potrebne toplote. Vzpo- 
redno s tem pa se računa na obsežno porabo premoga s skupnimi naložbami 
v termoelektrarne v drugih republikah do skupne moči 1600 megavatov, z 
letno proizvodnjo 10 000 gigavatnih ur, kar pa bo leta 2000 predstavljalo sko- 
raj Vi celotne porabe električne energije. Predvidene količine letne proizvod- 
nje premoga so usklađene z do sedaj znanimi rezervami in možnostmi odkopa 
in zadoščajo za oskrbo že zgrajenih in do leta 2000 planiranih termoenerget- 
skih postrojenj, ob pogoju, da se uresničijo potrebna raziskovalna in inve- 
sticijska dela. 

Pri predvidevanjih proizvodnje naftnih derivatov so upoštevani programi 
lastnih kapacitet, ki vključujejo poleg oskrbe našega trga z menjavo z ostalimi 
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republikami tudi del za izvoz. Slovenski plinovodni sistem bo lahko sprejel in 
transportiral do 2,4 milijard kubičnih metrov zemeljskega plina letno. Seda- 
nje ocene stanja domačih rezerv kažejo na možnost pridobivanja okoli 2000 
milijonov kubičnih metrov plina in okoli 200 do 300 000 ton surove nafte letno 
po letu 1990. Zato bosta tako nafta kot plin za večino potreb zagotovljena iz 
uvoza. 

Predvidena je pospešena graditev hidroelektrarn, tako da bo v letu 2000 
delež proizvedene električne energije v hidroelektrarnah znašal 32 % vse pro- 
izvedene električne energije. Možnosti koriščenja hidroenergije so še večje, 
če bodo hidroelektrarne zgrajene ob skupnih interesih vodnega in energetske- 
ga gospodarstva. 

Tako bo v Sloveniji dosežen izkoristek vse razpoložljive hidroenergije 
okoli 94 oziroma 88%. Proizvedena hidroenergij a bo v letu 2000 nadomeščala 
okoli 6,5 ton lignita ali 1,4 milijona ton mazuta. 

Na področju pridobivanja termoelektrične energije in toplote v kombini- 
ranih energetskih sistemih termoelektrarn in toplarn pričakujemo zaradi mnogo 
večjega izkoristka primarne energije večkratne koristi in s tem pridobljene več 
koriščene energije, znižanje toplotnega onesnaženja okolja in končno več vrst 
koriščene energije. Pri kombinirani proizvodnji električne in toplotne energije 
računamo, da bomo v letu 2000 dosegli okoli 50 % izkoriščene kalorične vred- 
nosti energetskega goriva. Celotna izkoriščenost kalorične vrednosti premoga 
pa bo v letu 2000 znašala prek 36 %. Za ogrevanje in pripravo tople vode 
bo porabljenih 35 % koriščene energije oziroma 26 500 tera kalorij za leto 2000 
v primerjavi s 13 000 tera kalorijami leta 1980. Pri tem pa bomo iz mestnih 
toplarn pokrili v letu 2000 20 do 22 % navedenih potreb v obliki integrirane 
toplote in tople vode v primerjavi z 9 % v letu 1980. 

V okviru energetske bilance Slovenije za obdobje 1981—2000 je predvide- 
no, da bo izkoriščanje geotermične, sončne in energije vetra dalo vsaj 1500 
tera kalorij koriščene energije, kar bo v letu 2000 pomenilo 2 % koriščene ener- 
gije. To predstavlja leta 2000 približno 6,5 % vse potrebne nizkotemperaturne 
toplote. 

Pri porabi koriščene energije je potrebno opozoriti predvsem na naslednje 
strukturne premike : Povečan bo delež električne energije od 17,6 % v letu 
1975 na 30,2 % v letu 2000 in temu ustrezno bo znižan delež porabe termične 
energije. Pri porabi električne energije se bo povečal delež industrije in osta- 
le porabe, nižji pa bo delež v transportu. Pri porabi termične energije bo moč- 
no padel delež industrije, ob močnem porastu na vseh ostalih sektorjih porabe. 
Iz tega izhaja, da bo pri porastu porabe električne energije sodelovala industri- 
ja do leta 2000 z več kot 60 %, kar kaže na pričakovano usmeritev naše indu- 
strije v visoko avtomatizirane procese kot tudi tehnologije, ki zahtevajo iz- 
ključno električno energijo. Ob tem računamo, da se bo povečal delež porabe 
električne energije za pogon in relativno znižal za kemične in metalurške 
procese. 

Tako pričakovanje razvoja izhaja predvsem iz ekonomske ocene vrednosti 
proizvedene in porabljene energije glede na ponudbeno strukturo. V tej je 
večji delež električne energije in večji delež uvoza pri termični energiji, ki 
kaže na to, da bo cena energije rasla hitreje kot cene ostalih industrijskih pro- 
izvodov in je zato bistveno', da porabo usmerjamo v proizvodnjo, kjer bo porast 
družbenega proizvoda višji od porasta stroškov za proizvodnjo in dobavo 
energije. Tako usmeritev bo potrebno v naslednjih obdobjih dosledno izvaja- 
lo« 
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ti, saj naša proizvodnja in dobava energije nimata komparativnih prednosti. 
Ne glede na take, relativno zahtevno postavljene naloge, ki naj zagotovijo 
zadovoljivo oskrbo z energijo pa, izhajajoč iz okvirnega programa razvoja 
energetskih zmogljivosti, predvidevamo, da se bo delež naložb v energetiko 
v družbenem proizvodu do konca tega stoletja postopno zniževal in znašal 
v obdobju 1981—2000 3,89 % v primerjavi z 5,2 % v obdobju 1976—1980. 

Predsednica Mara Žlebnik: Tovariš Fatur! Kolikor menite, da je v 
gradivu stvar, ki je bila že v obrazložitvi, bi vas prosila, če skrajšate uvodno 
besedo, glede na to, da imamo danes zelo obsežen dnevni red! 

Dr. Vladimir Fatur: Zagotovitev potrebnih sredstev mora biti traj- 
na naloga samoupravnih interesnih skupnosti energetike ob uskladenem in- 
teresu v njih povezanih proizvajalcev in porabnikov energije. Zavedamo se 
tudi nujnosti pospešene realizacije predloženih ukrepov, ki bodo prispevali k 
realnejši porabi razpoložljive energije, in sicer z ustrezno politiko cen in na- 
ložb pri uporabi posameznih vrst energije kot tudi na vseh področjih, kjer je 
z uporabo boljše tehnologije in materialov možno direktno poseči in zagotoviti 
znatne prihranke pri uporabi energije. To velja predvsem za področja toplotne 
izolacije, ogrevalne in procesne tehnike. 

Vrsto nalog nalaga bilanca tudi nadaljnjemu znanstveno-raziskovalnemu 
delu na področju energetike. Pri energetskih raziskavah, ki so v načelu inter- 
disciplinarne, je potrebno zagotoviti tesnejšo povezavo organizacij združenega 
dela in raziskovalnih organizacij z različnimi področji. 

Menimo, da je potrebno za izvajanje usmeritev dolgoročne energetske 
bilance zagotoviti vse institucionalne pogoje z nadaljnjim vsebinskim razvojem 
delovanja delegatskega sistema v samoupravnih interesnih skupnostih s tega 
področja, s sprejetjem ustreznih družbenih dogovorov in samoupravnih spora- 
zumov, kjer je to neizbežno pa tudi z ustreznimi zakonskimi akti. Ob tem je 
naloga energetskega gospodarstva, da z ustrezno samoupravno organiziranostjo 
in dohodkovno povezanostjo zagotovi nemoteno izvršitev zadanih usmeritev, ki 
ne smejo ostati v podjetniških okvirih, temveč morajo upoštevati predvsem 
narodnogospodarske učinke. 

Zaradi usmerjanja nadaljnjega dela pri razvoju energetike je Izvršni svet 
sprejel predložene ugotovitve in stališča, ki jih predlagamo zboroma v sprejet- 
je. Osnova ugotovitvam in stališčam je sprejeti koncept, na katerem so graje- 
na predvidevanja energetske bilance in okvirni plan razvoja energetskih zmo- 
gljivosti za obdobje do leta 2000. Ob tem dovolite, da komentiram nekatere 
postavke tega koncepta. 

Pri preskrbi z energijo iz drugih republik moramo razviti predvsem sistem 
skupnih vlaganj in načela dohodkovnih odnosov, pri zagotovitvi energije iz 
uvoza pa dolgoročnost skupnih naložb in dolgoročno zagotovitev energetskih 
virov v obliki višjih oblik ekonomskega sodelovanja, posebno kar zadeva dr- 
žave v razvoju. 

Zagotoviti moramo maksimalno izrabo ekonomsko izkoristljivih možnosti 
energetskih virov, kar velja zlasti za hidroenergijo, premog in uran, ter s tem 
težiti k zmanjšanju uvozne odvisnosti. Vzporedno je potrebno pospešiti in po- 
večati rudarsko-geološke raziskave, za kar je potrebno zagotoviti del sredstev 
tudi s samoupravnim združevanjem. 
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Pri gradnji proizvodnih energetskih objektov bo poudarek na izgradnji 
hidroelektrarn vseh kapacitet, ki so ekonomsko racionalne in sprejemljive v 
kompleksni povezavi z interesi vodnega, komunalnega in kmetijskega gospo- 
darstva. Izgradnjo novih termoenergetskih objektov pa bomo morali izvajati 
kombinirano, to je za proizvodnjo električne in toplotne energije ob visoki 
stopnji zmogljivosti. 

Proučiti in vključevati moramo nadaljnjo gradnjo jedrskih objektov, ki jo 
narekuje na eni strani porast potrebne energije, po drugi strani pa dane pro- 
izvodnje alternative ob maksimalnem upoštevanju zahtev po ohranitvi okolja. 
Upoštevati moramo, da nam izgradnjo narekujejo tudi zaloge premoga v Slo- 
veniji in v Jugoslaviji, hiter porast deleža električne energije ob uporabi ko- 
riščene energije ter možnosti, ki jih nudijo na novo razvijajoče se tehnolo- 
gije. Ob tem seveda pri razvoju jedrskih tehnologij ne smemo zanemariti raz- 
voja lastnega raziskovalnega in projektantskega kadra, lastne proizvodnje 
nuklearne opreme in možnosti za pripravo goriva. Zavzemati se bomo morali 
za enakopravne pogoje pri transferu nuklearne tehnologije in goriva ter njego- 
ve predelave, v duhu mednarodnih pogodb in sporazumov. Ustrezno se bo po- 
trebno organizirati za sodelovanje z državami v razvoju, tako pri izgradnji 
jedrskih postrojev kot pri zagotovitvi potrebnega goriva. 

Čeprav predstavljajo energije bodočnosti skromen delež v predloženi bi- 
lanci, jim je že danes potrebno omogočiti možnost hitrejšega uvajanja v upora- 
bo, kar zlasti velja za uporabo sončne energije za ogrevanje in energije vetra 
za proizvodnjo električne energije. Razpoložljive tehnološke rešitve pri uporabi 
sončne energije in energije vetra so majhnega pomena, vendar lahko pomenijo 
za individualne, majhne porabnike vir prihranka klasičnih oblik energije, 
ob hkratnem navajanju, da je racionalna uporaba klasičnih virov neizogibna 
nujnost. 

Ker se zavedamo, da ima racionalno ravnanje z energijo izredno težo, po- 
udarjamo, da ne smemo dovoliti, da pride do večjih odstopanj od predvidevanj 
kajti to lahko povzroči povečano energetsko odvisnost, neracionalne naložbe v 
energetiko, znižanje izkoristka primarne energije in zaostajanje razvoja last- 
ne energetske osnove ter v končni fazi upočasnitev družbenoekonomskega raz- 
voja. Prav tako je nujno realizirati znižanje deleža energetskih investicij in s 
tem omogočiti pospešen razvoj ostalih dej avnosti, ne da bi ob tem okrnili 
kontinuiteto kvalitetne in pravočasne oskrbe z vsemi potrebnimi viri primar- 
ne in transformirane energije. 

Pri razvoju industrijskih dejavnosti ne bi smeli povečevati deleža ener- 
getsko intenzivnih porabnikov, ki zahtevajo relativno nizke cene energije, ker 
le-te ne bo na razpolago. 

Uresničitev začrtanih usmeritev in nalog v razvoju energetike predstavlja 
temeljno odgovornost republike kot odgovornega nosilca za izvajanje sprejetih 
srednjeročnih energetskih bilanc v okviru skupne energetske politike Jugo- 
slavije. Ker gre za dejavnost posebnega družbenega pomena in je trajna za- 
gotovitev preskrbe z energijo pogoj za nemoten potek družbene reprodukcije, 
poudarjamo nujnost doslednega uresničevanja zastavljenih nalog iz predlože- 
nih stališč in ugotovitev. 

Ob tem želimo opozoriti, da bo realizacija začrtanih usmeritev zahtevala 
visoko stopnjo organiziranosti in tehnološke povezanosti, tako proizvajalcev 
kot porabnikov energije, njihovo medsebojno sodelovanje kot tudi ustrezno 
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povezavo s projektanti, proizvajalci opreme ter izvajalci gradbenih in monta- 
žnih del. 

Po drugi strani pa komplementarnost porabe vseh vrst energije kot tudi 
načelo racionalne porazdelitve energije v porabi zahtevata skupno in enotno 
vodenje energetske politike. To pa zahteva tesno sodelovanje sedanjih in bodoče 
interesne skupnosti na področju energetike. 

Republiški komite za energetiko bo v sodelovanju s Samoupravno inte- 
resno skupnostjo elektrogospodarstva, s Samoupravno interesno skupnostjo 
za nafto in plin in Gospodarsko zbornico skrbel za realizacijo usmeritev dolgo- 
ročne energetske bilance, njeno usklajevanje s srednjeročnimi programi ostalih 
področij, sprejetimi družbenimi plani republike in Jugoslavije ter o tem poročal 
Izvršnemu svetu. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ob tem, da bomo upoštevali pripombe in 
sugestije odborov, predlagam, da se predložena informacija skupaj s stališči in 
ugotovitvami Izvršnega sveta sprejme. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Fatur! 
Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli še energetsko bilanco 

SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 2000 in okvirni plan razvoja 
energetskih zmogljivosti v območju SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do 
leta 2000. 

K tej točki dnevnega reda so bili povabljeni: Samoupravna interesna skup- 
nost za nafto in plin, Interesna skupnost elektrogospodarstva Slovenije, Po- 
slovno združenje energetike SR Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije. 

Celotno gradivo je obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj. Zeli poročevalec Odbora besedo? (Ne.) 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. K razpravi se je 
že prijavil Jože Garmuš, delegat občine Trbovlje. Prosim! 

Jože Garmuš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predložena energetska bilanca SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do 

leta 2000 je v zasavskih občinah iz razumljivih razlogov naletela na živo zani- 
manje. Znano je namreč, da je energetska bilanca s tem pa tudi energetska po- 
litika v celoti za vsako družbenopolitično skupnost predmet pozornosti in pro- 
uževanja, tembolj v takih skupnostih, v katerih je družbenoekonomski razvoj v 
veliki meri odvisen od energetske politike. 

Posebno pozornost smo v Zasavju namenili bilanci premoga, predvsem rja- 
vega premoga, tako proizvodnji kot predvideni porabi premoga, predvidenim 
vlaganjem v rudarsko-geološke raziskave, v proizvodnjo projektov primarne 
energije in v termoenergetske objekte. Pri tem menimo, da v programu gradit- 
ve proizvodnih objektov za obdobje 1981—1985 ni potrebno navajati alterna- 
tivnega programa, temveč sprejeti tak program graditve, ki ga je sprejela 
Skupščina samoupravne interesne skupnosti za energetiko na zasedanju 22. 
tega meseca. Ta predvideva gradnjo termoelektrarne Trbovlje III v Trbovljah 
in Toplarno II v Ljubljani na premog kot gorivo. 

Iz podatkov predložene energetske bilance je razvidna tendenca, da se za 
pokrivanja bodočih energetskih potreb v največji možni meri angažirajo doma- 
či energetski potenciali, med katere moramo v naši republiki uvrstiti predvsem 
premog in še razpoložljivi vodni potencial. Z energetsko bilanco predvidena 
proizvodnja rjavega premoga in delež tega premoga, ki je namenjen transfor- 
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maciji tudi s predvideno gradnjo Termoelektrarne III, se je ponovno odprla 
realna perspektiva za nadaljnji razvoj premogovništva v Zasavju. 

Nagel prehod porabnikov premoga na naftne derivate pred nekaj leti je 
povzročil znižanje porabe premoga v industriji in v določenem obsegu tudi 
stagnacijo premogovnikov. S tem je nastala za premogovnike vrsta problemov 
in težav. Med te lahko štejemo predvsem zaviranje procesa modernizacije pro- 
izvodnje in relativno skromno vlaganje v rudarsko-geološke raziskave. 

Večkrat smo opozarjali in se zavzemali za izdelavo energetske bilance kot 
izhodišča za vodenje energetske politike, ki bi bila v skladu z določenimi inte- 
resi celotne družbe. Namesto tega se je v preteklosti dopuščala stihija, ki je 
pripeljala do masovne substitucije premoga s tekočimi gorivi. Upamo, da je s 
sprejetjem te energetske bilance to obdobje za nami in je dobilo pravo mesto 
spoznanje, da je treba racionalno izoriščati skromne energetske vire. Energet- 
ska bilanca kot usmerjevalni dokument je za Zasavje izrednega pomena in jo 
sprejemamo. Vsako odstopanje od načrtovanih bistvenih ciljev bi lahko imelo 
negativne posledice za gospodarski razvoj tega področja. Zaradi tega se morajo 
vsi dejavniki, ki so tako ali drugače odgovorni za izvajanje energetske poli- 
tike, bolj angažirati za uresničitev v bilanci zastavljenih ciljev. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala tovariš Garmuš! Besedo ima to- 
variš Silvo Gorenc, delegat občine Krško, ki bo razpravljal tudi v imenu občin 
Sevnica in Brežice! 

Silvo Gorenc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
K tej točki imam dve pripombi. Prvo bom povedal v soglasju z delegati občin- 
skih skupščin Sevnica in Brežice, drugo pa v imenu občine Krško. 

Prva pripomba: Izražamo podporo in soglasje k ugotovitvam in stališčem 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki so predložena okvirnemu planu 
energetskih zmogljivosti 1981—2000. Posebej je pomembno, da je dan pou- 
darek tudi izkoriščanju domačih razpoložljivih virov energije, zlasti še hidro- 
energije. Znano je, da Slovenija še nima izkoriščenih vseh virov hidroenergije, 
četudi je deficitarna v energetskih virih. Vsega skupaj izkoriščamo približno 
eno tretjino razpoložljivega vodnega potenciala, od tega v porečju Drave okoli 
33 %, Soče okoli 15 %, Save okoli 8 %, Mura in porečja drugih rek pa še niso 
izkoriščena. Ob tem ko podpiramo ugotovitve in stališča Izvršnega sveta, pa 
ugotavljamo, da žal obstaja določena razlika med ugotovitvami in stališči ter 
priloženim dodatnim materialom, ki ima naslov »Prikaz dolgoročnega okvir- 
nega plana gradnje investicij in vlaganj v energetiko SR Slovenije 1981—2000«. 
Iz teh podatkov namreč izhaja, da se v prvem desetletju planiranega obdobja, 
to je v desetletju 1981—90, predvideva izgradnja komaj ene tretjine vseh pla- 
niranih hidroenergetskih objektov, izgradnja dveh tretjin objektov pa šele v 
drugem desetletju, se pravi v razdobju 1991—2000. Taka dinamika, kot re- 
čeno, ni v skladu s sprejetimi načeli. Zaradi tega dajemo naslednje pripombe. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj ob konkretizaciji dolgoročnega 
plana izgradnje energetskih objektov zagotovi, da se v okviru naših celotnih 
narodnogospodarskih zmogljivosti pospeši izgradnja hidroobjektov, in sicer 
tako, da se zlasti v prvem desetletju, to je v obdobju 1981—1990, zgradi več 
objektov, kot je planiranih v priloženem materialu. 

Takšna dinamika bi bistveno hitreje reševala situacijo v energetiki, prav 
tako bi pa pospešila razvoj domače industrije (gradbene kapacitete, montažer- 
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ske kapacitete in pa projektiva), zlasti še zato, ker j.e znano, da hidroobjekte 
lahko v celoti sami zgradimo. 

K tej pripombi še dodajamo, da je treba v 5-letnih planih zagotoviti več 
sredstev za študije, programe in investicijsko dokumentacijo, kot je predvide- 
na v tabelah. 

Druga pripomba: V gradivu o proizvodnji premoga je navedena tudi pro- 
izvodnja premoga Rudnika Senovo. Delovni kolektiv rudnika Senovo je v 
novembru 1977 obvestil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da je sprejel 
odločitev, da v letu 1984 preneha obratovati. Vse razpoložljive in ekonomske 
upravičene zaloge so izkoriščene oziroma bodo do tedaj izkoriščene. Nova vla- 
ganja za neznaten del preostalega rudnega bogastva pa bi bila tako velika in 
nesorazmerna s proizvodnjo, da odpade vsaka nadaljnja možnost, da se preo- 
stala manjša količina, nekaj 100 000 ton, še izkoristi. 

Iz gradiva pa je razvidno, da planirajo avtorji to proizvodnjo tja do leta 
1990. Slovenski Izvršni svet ni še sprejel stališča glede te proizvodnje, lahko se 
pa razume, ker te ugotovitve podpira tabelarni pregled, v tem smislu, da je 
utemeljena nadaljnja proizvodnja. 

Zaradi tega predlagamo, da predstavniki Izvršnega sveta ugotovijo, da to 
ni stališče Izvršnega sveta glede proizvodnje Rudnika Senovo in da bo Izvršni 
svet v najkrajšem času sprejel glede tega določene odločitve. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Besedo ima Štefan Hajdinjak, delegat 
občine Radovljica! 

Štefan Hajdinjak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Delegacija se do energetske bilance ni mogla opredeliti zaradi pred- 
videne izgradnje hidrocentrale na reki Savi, ob Radovljici. Namreč, v tej coni 
je zgrajena in se širi industrijska cona v Lescah. Potem je v tem območju 
kamping Šobec, ki je pomembna turistična točka. Poleg tega predvidevajo 
programi občine še nekaj drugih takih investicij. Delegacija ni dobila mnenja 
občinske skupščine, ni pa o tem bilo poprej tudi kakšne širše razprave. Zato 
meni, da je potrebno, preden bi prišlo do kakršnihkoli vlaganj v raziskave ali 
v dokumentacijo, opraviti širšo javno razpravo in načrte uskladiti z interesi 
občine. 

Predsednica Mara Zlebnik: Besedo ima tovariš dr. Peter Novak, de- 
legat občine Ljubljana-Center! 

Dr. Peter Novak : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Sku- 
šal bom biti čim krajši. Ko je naša delegacija razpravljala o gradivu, se je v 
celoti strinjala z ugotovitvami in stališči Izvršnega sveta, kakor tudi z gra- 
divom, ki nam ga je posredoval Odbor za družbenoekonomske odnose in raz- 
voj našega zbora. Verjetno pa bo potrebno stališče Izvršnega sveta v 22. točki 
stilistično popraviti, ker ni razumljivo. 

Dalje, delegacija je mnenja, da je nujno potrebno, da tu javno pohvalimo 
vse, ki so sodelovali pri izdelavi tega dokumenta. Menimo, da je ta dokument 
eden od osnovnih dokumentov, na katerem bo slovenska družba lahko gra- 
dila svoj bodoči razvoj. Pomembnost tega dokumenta mislim, da je daleč pre- 
segla pomembnost drugih podobnih dokumentov, ker bomo morali prej ali slej 
načrtovati naš celoten gospodarski razvoj na osnovi razpoložljive energije in na 
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osnovi njene cene, ne pa na osnovi naših želja. Upoštevati moramo, da bi po- 
manjkanje energije začelo omejevati naš razvoj. Da pa se to ne bi zgodilo, 
imamo nekatere pripombe in predloge h gradivom, ki so sicer zelo dobro pri- 
pravljeni. 

Načelna ugotovitev je, da se v teh materialih predvideva povečanje porabe 
električne energije v razmerju 1 : 4, porabe toplotne energije pa le 1 : 2. Ker 
bomo glavni del električne energije proizvajali s toploto, to se pravi z izkorist- 
kom približno 0,2 do 0,5, je za to potrebna količina primarnega goriva izred- 
no velika. Vprašanje je, ali je morda potrebno v dolgoročni projekciji, pozna- 
vajoč situacijo, ki bo nastopila v svetu, ustrezno spremeniti strukturo razvoja 
našega gospodarstva tako, da bo delež porabe in porast energije na tem področ- 
ju nižji. S tem bomo seveda postali samo še bolj konkurenčni. 

Velika odvisnost od uvoza primarne energije, od 43 do 51 %, nas lahko 
na svetovnem tržišču kot majhen narod postavi v silno neugoden položaj. Ob 
tej bilanci namreč niso postavljene nobene projekcije prodajnih cen energije. 
Te bi brez dvoma, čeprav so morda danes vizija bodočnosti, morale biti pri- 
sotne. Ker gibanja cen ne upoštevamo, se naše gospodarstvo orientira po tre- 
nutnem stanju na tržišču, ne pa po dolgoročnih perspektivah, ki bodo v pri- 
hodnosti naša realnost. 

Dalje moramo ugotoviti, da je v tem planu, razen v 9. točki stališč Izvrš- 
nega sveta, odsotna misel in potreba, kaj bomo v Sloveniji naredili z našo 
elektrometalurgijo. Gre za vprašanje, kako dolgo jo bomo še razvijali, kajti 
ona porablja dokaj velik delež žlahtne električne energije. Vprašanje je, koliko 
časa bomo to panogo še razvijali, kdaj bomo dovolili, da bo prešla v druge 
proizvodne oblike, ki bodo dajale večjo produktivnost, kot je uvodničar po- 
vedal. 

Tretje, moram reči, da so pri gradnji in investicijskih vlaganjih nekatere 
postavke, ki človeka presenetijo. Kažejo na to, da bo verjetno potrebno dopol- 
niti plan tako, kot so današnji govorniki že povedali. Če pazljivo prečitate ce- 
loten material, lahko ugotovite, da pravzaprav predvidevamo za raziskovanje 
novih virov energije in za racionalizacijo, o čemer je bilo mnogo govora, vse- 
ga skupaj 560 milijonov dinarjev, da pa bomo v istem obdobju samo za infor- 
macijski sistem slovenskega elektrogospodarstva porabili 2124 milijonov di- 
narjev. Torej stvari niso usklađene in se bo treba o njih še posebej dogovar- 
jati. Celotna vlaganja v rudarska geološka dela bodo sicer večja, znašala bodo 
3300 milijonov dinarjev oziroma za eno tretjino več, kot jih bomo namenili 
za informacijski sistem elektrogospodarstva. Vprašanje pa je, ali v situaciji, ko 
vemo, da nam bo leta 2000 manjkalo 50 % energije, res lahko damo toliko sred- 
stev za informacijski sistem in tako malo sredtsev za raziskave in druge nave- 
zave. Zakaj to pripovedujem? Zato, ker moram reči, da je kljub temu, da je ta 
bilanca izredno dobro narejena, še vedno čutiti močan vpliv tistih strok ovnih 
služb v Sloveniji, ki imajo dolgoletno tradicijo na tem področju, medtem ko 
je ostali del energetike pravzaprav šele v zadnjih letih prišel do polne veljave 
in postal enakopraven člen v obravnavanju energetskih vprašanj v Sloveniji. 

Dalje moramo ugotoviti znano dejstvo, da je vlaganje v distribucijo to- 
plotne energije v naših mestih silno drago. Šele ta bilanca nam je pokazala, 
da je pravzaprav razmerje vlaganj v distribucijo električne energije in vla- 
ganj v distribucijo toplotne energije takšnole: za 1 : 2,5 se povečajo vlaganja v 
toplotno energijo, stroški za distribucijo električne energije pa se povečajo v 
razmerju 1 : 1,6. To se pravi, da sta prenos in distribucija električne energije 
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2,5-krat dražja od distribucije toplotne energije. To nam lahko da drugačno 
sliko pri bančnih ukrepih, ko dajemo kredite enkrat za daljnovodno omrežje, 
drugič za daljinske sisteme ogrevanja. 

Menim, da bi bilo potrebno to bilanco dopolniti z nekaterimi dokumenti, 
Iti so sicer planske narave, vendar lahko mr).ogo pripomorejo k ustreznejšemu 
družbenemu planiranju. Gre za naslednje. Celotna bilanca je izdelana na nivo- 
ju cen iz leta 1975, sedaj pa smo v letu 1978. Poznamo porast cen v zadnjih 
treh letih in tudi svetovnih cen. Zato menim, da bi bilo potrebno ob tej bilanci 
izdelati tudi novi del bilance, ki bi upoštevala porast svetovnih cen na pod- 
ročju energije surovin, primarnih virov energije in investicij. Sele potem bo- 
mo lahko v letu 2000 dobili realne odnose in vrednosti med posameznimi ener- 
gijami in potem, ko bomo vedeli, kakšne bodo cene energije, se bomo seveda 
nekoliko drugače pogovarjali, ne samo o tem, ali jo bomo tudi imeli. 

Mislim, da bi bilo potrebno ob tej bilanci narediti tudi bilanco letne po- 
rabe posameznih vrst energije, v smislu porabe po mesecih. Gre namreč za to, 
da je ideja o daljinskem ogrevanju izredno bogata in mislim, da se vsi zaveda- 
mo njene pomembnosti vendar pa nam lahko prinese v obratovanju silne teža- 
ve in ceno energije, ki ne bi bila ravno majhna. Zato bi te dopolnitve prispeva- 
le k temu, da se lahko pravočasno in racionalno odločimo za posamezne ukre- 
pe na tem področju. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Novak! Kdo želi razprav- 
ljati? Besedo želi predstavnik predlagatelja tovariš Fatur! 

Dr. Vladimir Fatur: Tovarišu delegatu iz občine Trbovlje bi v 
pojasnilo povedal naslednje: 

Dolgoročna energetska bilanca je usmerjevalen dokument in so zato v 
njem nujne tudi alternative. 

Predsednica Mara Žlebnik: Tovariš Fatur, razpravo snemamo, pa bi 
bilo dobro, če bi govorili z govornice. 

Dr. Vladimir Fatur: Katera alternativa se bo sprejela, je stvar 
sprotnega planiranja in odločitve za najboljšo in ekonomsko najbolj upravičeno 
varianto. Ker so predvidene nadaljnje intenzivne raziskave ležišč premoga, 
bodo gotovo sprejete tiste variante, ki jih bodo opravičevali rezultati raziskave. 
Proporc, ki ga je omenil delegat občine Krško v zvezi s strukturo energetskih 
objektov, je točen. 

Kar se gradnje hidrokapacitet tiče, smo tudi mi mnenja, da nekoliko kasni. 
Zamuda je nastala pri pripravi dokumentacije in drugih pripravljalnih ukre- 
pov, potrebnih za realizacijo takega objekta. 

Gotovo pa je, da nas bo sama nuja prisilila v korekture tudi na tem pod- 
ročju. Verjetno bo v prihodnosti izgradnja hidro objektov kljub vsemu inten- 
zivnejša, kot je predvidena v gradivih. 

Glede Rudnika Senovo tole pojasnilo. Pri današnjem stanju in potrebah 
po premogu bodo pač rudniki morali toliko časa delati, dokler bodo rentabilni 
v širšem interesu družbe. Ali se bo Senovo zaprlo leto kasneje ali prej, se bo 
sproti ugotovilo, glede na stanje rudnika. Gotovo pa je, da je pred ugotovitvijo 
dejanskega stanja težko reči neko določeno letnico, ko se naj rudnik zapre. 
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Najprej bo treba temeljito preveriti stanje rudnika, potem pa skupno odločati, 
kdaj se eksploatacija premoga v njem več ne izplača. 

Delegatu iz Radovoljice v pojasnilo le tole: Večkrat je bilo že omenjeno, 
da je to okviren plan za daljše obdobje. V tem času se lahko zgodijo velike 
stvari. Že leta in leta, desetletja se dela pri fuziji. Nova odkritja lahko tudi 
našo dolgoročno bilanco postavijo popolnoma na glavo. Predvideni objekt, pre- 
den bi se začel graditi, bo predmet uskaljevanja vseh interesov. Sedaj je v 
projekciji samo nakazan kot možnost in bodo za dokončno odločitev odločilni 
argumenti. 

Delegatu iz občine Center bi odgovoril tole: Glede cen je družbeni dogovor 
v pripravi. Ravno tako bi delegatu odgovoril, da je ta bilanca usmerjevalni 
dokument, ki bo doživel še precej sprememb, predvsem v fazah usklajevanja 
z drugimi področji. Poglejte, to je v nekem smislu pionirsko delo, saj na nobe- 
nem drugem področju nimamo projekcije do leta 2000. Ko bodo izdelane še 
druge projekcije, bo ta projekcija lahko pod njihovim vplivom in v fazah us- 
klajevanja doživela spremembe. 

Predlog za uvedbo bilanc po mesečni porabi sodi v letne bilance in ne 
dolgoročne bilance. Letne bilance pa morajo še bolj intenzivno in bolj tehnič- 
no precizno upoštevati ta vidik porabe energije. 

Predsednica Mara 21 e b n i k : Hvala, tovariš Fatur! Želi še kdo bese- 
do? Prosim, tovariš Gorenc! 

Silvo Gorenc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Odgovor na prvo pripombo sprejemamo na znanje in smo z njim zadovoljni. 
Odgovor razumemo tako, da bo slovenski Izvršni svet storil vse, kar bo možno, 
da bo izgradnja hidroobjektov v Sloveniji hitrejša. 

Z odgovorom na druge pripombe pa žal nismo zadovoljni, kljub temu, 
da smo bili poučeni, kako se rudnik zapira. Moram reči, da ima slovenski Iz- 
vršni svet vse potrebne dokumente. Odločitev delovnega kolektiva Rudnika 
Senovo je bazirala na realni oceni, dokumentih in na projektih. Predlagamo, da 
pristojni organi Izvršnega sveta te dokumente vzamejo v roke, jih preštudirajo 
in sprejmejo ustrezno odločitev. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Gorenc! Zeli še kdo raz- 
pravljati? Ce nihče, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije sprejema na 
znanje energetsko bilanco Socialistične republike Slovenije za obdobje od leta 
1981 do leta 2000 in okvirni plan razvoja energetskih zmogljivosti v območju 
Socialistične republike Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 2000. 

2. Zbor občin podpira stališča in ugotovitve Izvršnega sveta Skupščine 
Socialistične republike Slovenije k energetski bilanci in k okvirnemu planu 
razvoja energetskih zmogljivosti od leta 1981 do leta 2000. 

3. Zbor občin poudarja, da predstavlja energetska bilanca Socialistične 
republike Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 2000 kot prvi usmerjevalni 
akt pomembno osnovo za družbenoekonomski razvoj celotne družbe ter po- 
membno podlago za pripravo dolgoročnih planov na drugih področjih druž- 
benega življenja. 
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Hkrati poudarja, da je dolgoročna bilanca pomembna tudi z vidika bolj 
usklađene in načrtne politike razvoja energetike v naslednjih srednjeročnih 
obdobjih. 

4. Zbor poudarja, da je za uresničevanje nalog in ciljev dolgoročne ener- 
getske bilance potrebno zagotoviti dosledno spoštovanje osnovnih izhodišč o 
racionalnejši porabi energije. V ta prizadevanja morajo biti vključeni vsi druž- 
beni dejavniki, ki morajo z usklađenim in nenehnim delovanjem zagotavljati 
racionalnejše obnašanje z energijo. 

Zbor poudarja, da imajo s tega vidika zlasti pomembno vlogo samouprav- 
ne interesne skupnosti na področju energetike. Zato je treba vsa prizadevanja 
usmeriti v dosledno uveljavljanje delegatskih odnosov, kar bo zagotovilo na 
osnovi usklajevanja odnosov in interesov med proizvajalnimi uporabniki ener- 
gije doslednejše uresničevanje nalog na tem področju. 

5. Zbor poudarja, da je pomemben vidik zagotavljanja racionalnejšega 
razvoja izkoriščanja energije iskanje novih in bolj ekonomičnih energetskih 
virov. Na tem področju zaostajamo, čeprav takšno usmeritev terjajo tako na- 
ravne omejitve energetskih virov kot tudi visoke cene konvencionalnih virov 
sedaj znane tehnologije, kar čedalje bolj obremenjuje celotno gospodarstvo. 
Zato zbor poudarja, da se morajo v iskanje novih in najracionalnejših ter 
najekonomičnejšdh energetskih virov vključiti vsi družbeni dejavniki, pri 
čemer imajo zlasti pomembno vlogo raziskovalne skupnosti, ki se morajo hit- 
reje povezovati z združenim delom. 

6. Zbor poudarja, da je treba nenehno spremljati izvajanje nalog in ciljev, 
opredeljenih v energetski bilanci SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 
2000 in v okvirnem planu razvoja energetskih zmogljivosti v območju SR Slo- 
venije za obdobje od 1981—2000. Zato naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
hkrati z energetskimi bilancami za posamezna srednjeročna obdobja predloži 
tudi poročilo o uresničevanju teh nalog in ciljev. 

7. Pripombe, predloge in mnenja delegatov iz razprave na seji zbora se 
posredujejo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, ki naj jih prouči in upo- 
števa pri nadaljnjem oblikovanju politike na tem področju. 

Zeli o predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Prosim tedaj, da o njem 
glasujete! Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (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 osnutek zakona 
o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen, ki ga je Skupščini predložil v 
soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije je tudi Rudi Kropivnik, član naše delegacije v 
Zboru republik in pokrajin, predstavnik Izvršnega sveta pa je Aleksander 
Škraban, namestnik predsednika Republiškega komiteja za tržišče in cene. 

Zeli kdo uvodno besedo? (Ne.) Zbor je obravnaval ta zakon že na 40. seji 
dne 19. 1. 1977 in takrat dal soglasje in pripombe naši delegaciji, vendar je 
Zvezni izvršni svet prvotni osnutek zakona umaknil in predložil novega. Zato 
o njem ponovno razpravljamo. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za finance, Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru pred- 
ložili pismena poročila. 
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Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.) Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega 
sveta. Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Kdo želi bese- 
do? Prosim, besedo ima Stojan Makovec, delegat občine Ajdovščina in član 
naše delegacije v Zboru republik in pokrajin! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Delegacija občine Ajdovščina me je pooblastila, da razpravljam o tem, 
za naš razvoj tako pomembnem zakonu. Delegacija mu je posvetila veliko po- 
zornost. Sam pa naj povem, da se v celoti strinjam s pripombami Republiš- 
kega Izvršnega sveta in predlagam, da damo soglasje delegaciji v Zboru re- 
publik in pokrajin, da bi še nadalje o tem aktu razpravljala in usklajevala 
stališča. _ . 

Delegacija občine Ajdovščina je mnenja, da je zakon presplošen in ne- 
dodelan. Ni niti nujno, da bi ga morali sprejeti v tem mandatnem obdobju Ce 
smo ga pripravljali nekaj let, bi lahko počakali še nekaj mesecev, da bi ga iz- 
popolnili. Hvala. 

Predsednica M a r a Zlebnik: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 

temeljih sistema cen in družbni kontroli cen. 
2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, predlogi in mnenja, ki izhajajo 

iz poročil delovnih teles Skupščine in zbora, iz mnenja Izvršnega sveta ter iz 
razprave na seji zbora. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k 
predlogu zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek spre- 
memb in dopolnitev projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1978, ki ga 
je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije je Rudi Kropivnik, predstavnik Izvršnega 
sveta pa Dušan Brglez, namestnik predsednika Komiteja za ekonomske odno- 
se s tujino, ki bo imel uvodno besedo. Prosim, besedo ima tovariš Brglez! 

Dušan Brglez: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Bom zelo kratek! Projekcije plačilnobilančnih in deviznobilančnih polo- 
žajev republik in avtonomnih pokrajin za leto 1978 v enotni projekciji plačilne 
bilance in devizne bilance Jugoslavije je treba čimprej sprejeti, ker je to 
eden od osnovnih temeljev za delovanje novega sistema ekonomskih odnosov 
s tujino. 

Te projekcije so namreč osnova za samoupravno sporazumevanje v repu- 
bliških in pokrajinskih samoupravnih interesnih skupnostih za ekonomske 
odnose s tujino, za planiranje blagovnih in neblagovnih tokov s tujino, kot tudi 
za sprejemanje ukrepov za uresničevanje teh projekcij. Pri pripravi predlože- 
nih stališč in pripomb, ki ste jih prejeli za to sejo zbora je Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije izhajal iz istih stališč in pripomb, ki jih je naša skupščina 
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sprejela decembra 1977 ob razpravi o resoluciji o politiki uresničevanja druž- 
benega plana Jugoslavije za obdobje 1976—1980 v letu 1978 in ob razpravi o 
tedaj predloženi plačilni in devizni bilanci Jugoslavije. Nekatera naša stališča 
so bila tedaj tudi sprejeta. Osnutek usklajevanja o najnovejšem gradivu v 
Zvezni skupščini že poteka. 

Zvezni Izvršni svet je medtem že sprejel našo pripombo glede usmeritve 
izvoza in uvoza blaga po valutnih področjih, tako da je spremenil delež Izvoza 
na konvertibilno področje. 

Tako odpade naša pripomba pod 4. točko na 3. in 4. strani stališč in pri- 
pomb Izvršnega sveta. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da Skupščina SR Slovenije 
osnutek sprememb in dopolnitev projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 
1978 in osnutek sprememb in dopolnitev projekcije plačilne bilance Jugosla- 
vije za leto 1978 sprejme in da pooblasti delegacijo Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da uveljavlja predlo- 
žena stališča in pripombe brez že omenjene točke na 3. in 4. strani in da da 
soglasje k obema osnutkoma sprememb in dopolnitev. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Brglez! 
Akt je obravnaval Odbor za finance, ki je predložil zboru poročilo. Zeli 

poročevalec Odbora besedo? (Ne želi.) Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. 
Na podlagi predloženih gradiv pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? 
(Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku sprememb 

in dopolnitev projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1978. 
2. K osnutku sprememb in dopolnitev projekcije se dajejo pripombe, pred- 

logi in mnenja, ki jih predlaga Izvršni svet v svojem mnenju. 
3. Pooblašča se delegacija SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 

Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu 
sprememb in dopolnitev projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1978. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek spre- 
memb in dopolnitev projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1978, ki ga 
;>e Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije je tovariš Rudi Kropivnik, predstavnik Izvrš- 
nega sveta pa Dušan Brglez, namestnik predsednika Republiškega komiteja za 
ekonomske odnose s tujino. 

Uvodno obrazložtev ste slišali. Akt je obravnaval Odbor za finance, ki je 
predložil zboru poročilo. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Na podlagi 
vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku sprememb 

in dopolnitev projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1978. 
2. K osnutku sprememb in dopolnitev projekcije se dajejo pripombe, ki 

jih predlaga Izvršni svet v svojem mnenju. 
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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 sprememb in dopolnitev projekcije devizne bilance Jugosla- 
vije za leto 1978. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o pripravi in sprejetju dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1986 do leta 1995 oziroma do leta 2000, ki ga je Skupščini predložil v 
soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije je tovariš Rudi Kropivnik, predstavnik Izvrš- 
nega sveta pa Jože Zakonjšek, predsednik Komiteja za družbeno planiranje. 

Poleg osnutka odloka ste kot gradivo za to točko dnevnega reda prejeli še 
osnutek delovnega programa za pripravljanje in sprejemanje dolgoročnega druž- 
benega plana Jugoslavije za dobo od leta 1986 do leta 1995 oziroma do leta 
2000 in pregled okvirnih tematskih področij znanstveno-raziskovalnega dela 
konzorcija ekonomskih inštitutov v zvezi z zasnovo dolgoročnega razvoja Ju- 
goslavije do leta 1995 oziroma do leta 2000. 

Predloženo gradivo sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose 
in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni 
poročili. Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.) 

Na podlagi predloženih gradiv pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da 
sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku odloka o 
pripravi in sprejetju dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1986 do leta 1995 oziroma do leta 2000. 

2. K osnutku odloka se dajo pripombe, predlogi in mnenja, ki jih predla- 
gata Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj v svojem poročilu in Izvrš- 
ni svet v svojem mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu odlo- 
ka o pripravi in sprejetju dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdob- 
je od leta 1976 do leta 1995 oziroma do leta 2000. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (48 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 supergaranciji za obveznosti Jugobanke — Združene banke, Beograd kot ga- 
ranta za posojilo Evropske investicijske banke za delno financiranje projekta 
druge faze in graditve osnovne 380 kV prenosne mreže Jugoslavije, ki ga je 
Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ, 

Predstavnik naše delegacije je Rudi Kropivnik, predstavnik Izvršnega sve- 
ta pa Dragan Mozetič, namestnik republiškega sekretarja za finance. 

Želi kdo besedo? (Ne.) 
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Osnutek zakona ste prejeli. Obravnavala sta ga Odbor za finance in Zako- 
nodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želijo po- 
ročevalci besedo? (Ne želijo.) 

Na podlagi predloženih gradiv pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? 
Očitno nihče. Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 
supergaranciji federacije za obveznosti Jugobanke — Združene banke, Beograd 
kot garanta za posojilo Evropske investicijske banke za delno financiranje 
projekta druge faze in graditve osnovne 3&0 kV prenosne mreže Jugoslavije. 

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 supergaranciji federacije za obveznosti Jugo- 
banke —■ Združene banke, Beograd kot garanta za posojilo Evropske investicij- 
ske banke za delno financiranje projekta, druge faze in graditve osnovne 380 
kV prenosne mreže Jugoslavije. 

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 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o določanju skupnega zneska sredstev za financiranje dela programa moderni- 
zacije tehnične baze in graditve poslopja časopisne agencije Tanjug v obdobju 
od leta 1976 do leta 1982, ki ga je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije je Rudi Kropivnik, predstavnik Izvršnega 
sveta pa Dragan Mozetič, namestnik republiškega sekretarja za finance. 

Osnutek zakona ste prejeli. Obravnavala sta ga Odbor za finance in Za- 
konodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želijo 
poročevalci besedo? (Ne želijo.) 

Na podlagi predloženih gradiv pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? 
K besedi se javlja Oto Kampuš, delegat iz Maribora! 

Oto Kampuš: Tovarišica predsednica, tovaiišice in tovariši delegati! 
Delegati skupin za Zbor združenega dela in Zbor občin iz Maribora imamo 
k navedenim osnutkom naslednje pripombe: 

Glede na način predlaganja posameznih zakonov za financiranje negospo- 
darskih investicij iz sredstev zveznega proračuna delegati nimamo pregleda 
nad že sprejetimi obremenitvami zveznega proračuna za te namene v srednje- 
ročnem obdobju, to je od leta 1980, kaj šele za naslednje srednjeročno obdob- 
je. Prav s tem zakonom pa sprejemamo obveznost za obdobje po letu 1980. 
Predlagamo delegatom Zbora republik in pokrajin iz naše republike, da spro- 
žijo oziroma podprejo zahtevo za izdelavo pregleda obremenitve zveznega pro- 
računa za negospodarske investicije po že sprejetih zakonih ter morebitne nove 
predloge za nove obremenitve iz tega naslova. 

V zvezi s predlagano finančno konstrukcijo programa modernizacije teh- 
nične baze in izgradnje novega poslopja za Tanjug pa imamo pomisleke zara- 
di trošenja velikih deviznih sredstev. Menimo, da bi se pri izgradnji takšnih 
in podobnih objektov morala skrajno racionalno uporabljati devizna sredstva. 
V večji meri naj se koristijo dosežki domače industrije. Tuja oprema naj se 
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nabavi le v primeru, če na našem tržišču res ni mogoče najti proizvajalca ust- 
rezne opreme. Menimo, da je takšno stališče v skladu s težnjami nove plačilne 
bilance v naši državi. 

Pripominjamo pa tudi, da morajo temeljne organizacije večkrat zaradi 
omejitve uvoza spreminjati svoje proizvodne programe, čeprav to ni vedno 
najbolj racionalno in ne vpliva pozitivno na večjo produktivnost dela in na 
doseganje višjega dohodka. Predlagamo delegatom naše republike v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine Jugoslavije, da ob sprejemanju tega zakona 
razpravljajo v tem smislu. 

Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Hvala, tovariš Kampuš! Zeli še kdo 
razpravljati? Če nihče zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje k 
osnutku zakona o določanju skupnega zneska za financiranje dela programa 
modernizacije tehnične baze in graditve poslopja časopisne agencije Tanjug 
v obdobju od leta 1976 do leta 1982. 

2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, predlogi in mnenja, ki jih pred- 
laga Odbor v svojem poročilu in ki so bila dana v razpravi na današnji seji 
zbora. 

3. Pooblašča se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije soglasje k predlogu zakona o določanju skupnega zneska sred- 
stev za financiranje dela programa modernizacije tehnične baze in graditve 
poslopja Časopisne agencije Tanjug v obdobju 1976—1982. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! >(53 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne republike jugo- 
slavije in vlado Republike Finske o prevozu v mednarodnem cestnem prome- 
tu, ki ga je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupšči- 
ne SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije je Rudi Kropivnik, predstavnik Izvršnega sve- 
ta pa je Aleksander Čičerov, samostojni svetovalec v Republiškem sekretariatu 
za mednarodno sodelovanje. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični in komunalni 
sistem in Zakonodanjo-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poro- 
čili, odbor pa tudi predlog odloka o soglasju. Želijo poročevalci besedo? (Ne 
želijo.) 

Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Pričenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Na glaso- 
vanje dajem predlog odloka o soglasju k predlogu zakona. Kdo je za? (54 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na dogovor o 
kontinuirani graditvi zmogljivosti v dobi od leta 1976 do leta 1980 za razvoj 
20 
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proizvodnje nekovin v času po letu 1980, ki ga je Skupščini predložil v soglas- 
je Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije je Rudi Kropivnik, predstavnik Izvršnega sve- 
ta pa je dr. Miran Mejak. 

Dogovor sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj 
in Zakonodajno-pravna .komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. 

Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.) Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega 
sveta. Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Prosim, besedo ima Vida 
Medvešček, delegatka občine Piran! 

Vida Medvešček: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Ob obravnavi gradiva za 60. sejo Zbora občin je naša delegacija ob- 
ravnavala stališče delovne organizacije HP Droga, Portorož k dogovoru o kon- 
tinuirani graditvi zmogljivosti v dobi 1976—1980 za razvoj proizvodnje neko- 
vin po letu 1980 in sklenila predlagati naslednje: 

Delovna organizacija HP Droga, Portorož je v svojem planu programirala 
modernizacijo proizvodnje morske soli po klasični tehnologiji z izkoriščanjem 
prirodne energije sonca in vetra. Na osnovi posebnih raziskav po letih 1977 
se je ugotovilo, da industrija, ki troši morsko sol, kakor tudi široka potrošnja 
ne preneseta velikih oscilacij v oskrbovanju z morsko soljo, saj bi le ta variirala 
od 8000 do 60 000 ton letno, glede na vremenske razmere. V iskanju izhoda 
iz, te zagate je delovna organizacija HP Droga iskala nove tehnološke rešitve 
in se opredelila z modernejšo tehnologijo, ki izloča vpliv vremena in zagotav- 
lja konstantno proizvodnjo soli iz morske vode prek celega leta. Po tej novi 
tehnologiji bo tovarna morske soli začela obratovati v drugi polovici leta 1981, 
in sicer s kapaciteto 100 000 ton letno. Ocenjena višina investicije je 550 mili- 
jonov dinarjev. O načrtovani spremembi so bih seznanjeni pristojni upravni 
organi, Izvršni svet SR Slovenije, Gospodarska zbornica SR Slovenije in Zdru- 
žena Ljubljanska banka. 

Glede na navedeno je delegacija mnenja, da naj se v predmetni dogovor, 
skladno s 6. členom dogovora, vnese sprememba oziroma dopolnitev v 3. členu, 
»sol in slana voda«, za SR Slovenijo 100 000 in v 4. členu, »sol in slana voda«, 
še dodatno 550 milijonov dinarjev. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovarišica Medveščkova! Kdo še 
želi razpravljati? Besedo ima dr. Miran Mejak. Prosim! 

Dr. Miran Mejak: Organi Izvršnega sveta problem poznajo. Inicia- 
tiva, ki je bila dana) na vsak način zasluži vso podporo. Vendar v tej fazi pred- 
lagam, da damo ponudbo za tak sklep, skladno s 6. členom. Ta omogoča v duhu 
kontinuiranega planiranja usklajevanje dogovora z ostalimi republikami. Do- 
govor, ki je sedaj pred vami, je med republikami in pokrajinami usklađen. Zato 
bi ob ponovnem usklajevanju nastopile velike težave. Spričo tega predlagam, da 
se uporabi tisto določilo dogovora, ki se nanaša na kontinuirano planiranje, pri 
čemer se Izvršnemu svetu da naloga, da da pobudo za spremembo tega dogovora, 
skladno in okvirno s tem, kar je tovarišica predlagala. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Delegati v Zboru republik in pokrajin ne želijo? Tovariš Kropivnik, ah želite 
besedo? (Ne.) 
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Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru 
da sprejme naslednji sklep: 

1. Potrdi se dogovor o kontinuirani graditvi zmogljivosti v dobi od leta 
1976 do leta 1980 za razvoj proizvodnje nekovin v času po letu 1980, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije poslal v potrditev Zbor republik in pokrajin Skupšči- 
ne SFRJ in ki ga je podpisal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ter z njim 
prevzel za SR Slovenijo obveznosti po tem dogovoru. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da soglasje h dogovoru o kontinuirani graditvi 
zmogljivosti v dobi od leta 1976 do leta 1980 za razvoj proizvodnje nekovin v 
času po letu 1980, ki ga je podpisal Zvezni izvršni svet in z njim prevzel ob- 
veznosti za federacijo, oziroma da z drugimi delegacijami socialističnih repu- 
blik in socialističnih avtonomnih pokrajin v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ določi smernice Zveznemu izvršnemu svetu za reševanje morebit- 
nih spornih vprašanj. 

3. Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije se nalaga, da si v okviru pri- 
pomb na današnji seji zbora še nadalje prizadeva uskladiti to problematiko. 

Kdor je za predlagani 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. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na dogovor o vzgo- 
ji in izobraževanju otrok jugoslovanskih državljanov, ki so na začasnem delu 
v tujini, ki ga je Skupščini predložil v soglasje Zvezni zbor Skupščine SFRJ. 

Predstavnik delegatov v Zveznem zboru je Rudi Bregar, ki ga ne vidim, 
predstavnik Izvršnega sveta pa Ela Ulrih, članica Izvršnega sveta in predsed- 
nica Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. Tovarišica Ulrihova, 
želite morda besedo? (Ne.) 

Dogovor so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, 
Odbor za usmerjeno izobraževanje in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru 
predložili pismena poročila. 

Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.) Prejeli ste tudi mnenja in pripombe 
Izvršnega sveta. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovarišica Ela 
Ulrih! 

Ela Ulrih: Imam samo tole pripombo, ki izhaja iz poročila enega od 
odborov: Izvršni svet umika varianto k 16. členu. Hvala. 

Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Zeli še kdo besedo? Ce ne želi nihče več 
razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam Zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Skupščina SR Slovenije pristopa k sklepanju dogovora o vzgoji in izo- ' 
braževanju otrok jugoslovanskih državljanov, ki so na začasnem delu v tujini. 

2. Skupščina SR Slovenije pooblašča Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
da v imenu Skupščine SR Slovenije sodeluje pri pripravi dogovora o vzgoji 
in izobraževanju otrok jugoslovanskih državljanov, ki so na začasnem delu. V 
tujini, in ga po opravljenem usklajevanju podpiše. 

3. Pri usklajevanju dogovora o vzgoji in izobraževanju otrok jugoslovan- 
skih državljanov, ki so na začasnem delu v tujini, naj Izvršni svet skupščine 
20» 
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SR Slovenije upošteva predloge in pripombe, ki so jih dala delovna telesa 
Skupščine in zbora in Izvnšni svet v svojem mnenju, s korekturo, dano v raz- 
pravi na seji zbora. 

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 15. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o republiških svetih, ki ga je Skupščini 
predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je določil Milana Baškoviča, sekretarja Izvršnega 
sveta za zakonodajo. Želi predstavnik predlagatelja besedo (Ne.) 

Izvršni svet predlaga, da ta akt obravnavamo po hitrem postopku v smi- 
slu 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. O tem predlogu Izvršnega 
sveta pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog 
Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (53 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 družbenopolitični in komunalni 

sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poro- 
čili. Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog za- 

kona, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o potrditvi dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora o oblikovanju 
sredstev solidarnosti narodov in narodnosti Jugoslavije ter republik in avto- 
nomnih pokrajin za odpravljanje posledic elementarnih nesreč, ki ga je Skup- 
ščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Dragana Mozetiča, name- 
stnika republiškega sekretarja za finance. Zeli predstavnik besedo? (Ne želi.) 

Predlog odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želijo poročevalci besedo? 
Besedo ima Stanko Juršič, predsednik Odbora za finance našega zbora! 

Stanko Juršič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Danes je odbor na svoji 68. redni seji ponovno obravnaval to gradivo in 
ugotovil, da v predloženih spremembah ni upoštevano, da je uveljavljen no/ 
izračun katastrskega dohodka, ki je približno 5-krat večji od dosedanjega. 
Tako bi se po 15. členu veljavnega zakona 1% solidarnostna obveznost kmetov 
močno povečala. Odbor zato predlaga zboru, da sprejme naslednji amandma: 

Za prvim členom se doda nov drugi člen, ki se glasi: >*V 11. členu se šte- 
vilka 1 % nadomesti s številko 0,2 %; sedanji 2., 3., 4. in 5. člen postanejo novi 
3., 4., 5. in 6. člen. 

Predlagana dopolnitev zagotavlja, da bodo kmetje solidarno prispevali 
sredstva v približno enakih zneskih kot doslej. Hvala. 
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Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Hvala, tovariš Juršič! Samo vaše po- 
ročilo se nanaša na zakon, ne pa na predlog dogovora, ki ga obravnavamo pod 
13. točko dnevnega reda. Opravičujem se! Pri predlaganju dnevnega reda sem 
morala točke zamenjati, ker je logično, da najprej obravnavamo dogovor in še- 
le nato zakon, ki iz dogovora izhaja. Morda pa je dobro, da se amandma v tem 
času razmnoži, ker bom po tej točki dnevnega reda odredila odmor. 

Pričenjam razpravo o tej točki dnevnega reda. Kdo želi besedo? Ce ne 
želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor 
je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o potrditvi dogovora o dajanju solidarnostnih sredstev republikam in avtonom- 
nima pokrajinama kot medsebojno pomoč za odpravljanje posledic potresov 
ali poplav večjih razsežnosti, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo njen 
izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Dragana Mozetiča. Zeli 
predstavnik besedo? (Ne želi.) 

Predlog odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Poročevalci tu ne želijo besede. Pri- 
čenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Očitno nihče. 

Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo 
njen izvršni svet. 

Predstavnik predlagatelja je Dragan Mozetič. Ali želi besedo? (Ne.) 
Izvršni svet predlaga, da se ta akt obravnava po hitrem postopku. Odločiti 

moramo najprej o tem predlogu Izvršnega sveta. Zeli kdo o tem predlogu raz- 
pravljati? (Ne.) Prosim, da glasujete. Kdo je za predlog Izvršnega sveta? (53 
delegatov glasuje za). Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog Izvršnega sveta, 
da se ta akt obravnava po hitrem psotopku. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Dopolnilno poročilo Odbora za fi- 
nance ste sicer že slišali. Prav je, da ga tovariš Juršič, poročevalec Odbora, 
ponovno prebere, da bomo lahko ugotovili, za kakšen amandma gre. 

Stanko Juršič: Na današnji seji je Odbor za finance ponovno raz- 
pravljal o tem gradivu in ugotovil', da v predloženih spremembah ni upošteva- 
no, da je uveljavljen nov izračun katastrskega dohodka, ki je približno 5-krat 
večji od dosedanjega. Tako bi se po 11. členu zakona 1 % solidarnostne obvez- 
nosti kmetov močno povečale. Odbor zato predlaga zboru, da sprejme nasled- 
nji amandma: 
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Za 1. členom se doda nov 2. člen, ki se glasi: »v 11. členu se številka 1 % 
nadomesti s številko 0,2 %«, sedanji 2., 3., 4. in 5. člen postanejo novi 3., 4., 5. 
in 6. člen. Predlagana dopolnitev zagotavlja, da bodo kmetje solidarnostno 
prispevali približno enake zneske kot doslej. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Tovariš! Juršič, ali ta dodat- 
ni amandma kaj vpliva na prejšnje amandmaje odbora! 

Stanko Juršič: Ne. 

Predsednica Mara Zlebnik: Torej ni v nobeni vzročni zvezi. Pri- 
čenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Ne želi nihče razpravljati? (Ne.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovnje. Najprej bomo glasovali 
o amandmaju Odbora za finance, da se za 1. členom doda nov 2. člen. Prosim, 
da se o tem amandmaju izrečeta predstavnika predlagatelja in Zakonodajno- 
pravne komisije! Tovariš Dragan Mozetič, ali soglašate? (Da.) Zakonodajno- 
pravna komisija soglaša. 

Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet. 
Sedaj moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 

zakona, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona z večino glasov sprejel. 
Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.05 in se nadaljevala ob 12.50.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Nadaljujemo sejo in prehajamo na 19. 
točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o spremembah zakona 
o davkih občanov, ki ga je skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Dragana Mozetiča, name- 
stnika republiškega sekretarja za finance. Zeli predstavnik besedo? (Ne želi.) 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želijo poročevalci besedo? 
(Ne želijo.) Hvala. 

Prčienjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Franc 
Štrakl, delegat občine Ljutomer! 

'x 
Franc Strakl: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 

K predlogu zakona o spremembi zakona o davkih občanov imam samo pri- 
pombo k prvemu členu. Povečane cene vplivajo na prerazdelitev sredstev v 
korist občinskega proračuna in na škodo .samoupravnih interesnih skupnosti. 
Ker pomenijo v manjših občinah davki od osebnega dohodka, ki se obračuna- 
vajo na tej osnovi, oziroma prispevki pomembne vrednostne postavke, bi pred- 
lagal, da bi se v bodoče taki in podobni cenzusi sproti valorizirali. Sedaj je ta 
postavka mirovala dolgih pet let. Prosim, če bi to pripombo v bodoče vzeli na 
znanje. Sicer pa delegacija nima pripomb k predlogu za spremembo zakona. 
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Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Štrakl! Kdo še želi raz- 
pravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in 
prehajam na glasovanje. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! Kdo je za? (55 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 podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1978, ki ga je 
Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Dragana Mozetiča, namest- 
nika republiškega sekretarja za finance. Želite besedo? (Ne.) 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Očitno nihče. Zaključujem raz- 
pravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim gla- 
suje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? {Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela, ki ga je Skupščini predi o čil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Dragana Mozetiča. Želite 
besedo? (Ne želi besede.) 

Izvršni svet predlaga, da se ta akt obravnava po hitrem postopku. Odločiti 
moramo najprej o tem predlogu Izvršnega sveta. Zeli kdo o tem predlogu raz- 
pravljati? Ne želi nihče razpravljati? Prosim, da o predlogu Izvršnega sveta gla- 
sujete. Kdor je za to, da se akt sprejme po hitrem postopku, naj prosim gla- 
suje! Kdo je za? (48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Želijo poročevalci besedo? (Ne 
želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Očitno nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog za- 

kona, naj prosim glasuje! (55 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 spremembi zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispev- 
kov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih 
dejavnosti v letih od 1975 do 1978, ki ga je Skupščini predložil v obravnavanje 
Izvršni svet. _ ^ 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Dragana Mozetiča. Želite 
besedo? (Ne želi.) 

Izvršni svet predlaga, da se ta akt obravnava po hitrem postopku. Najprej 
moramo odločiti o tem predlogu Izvršnega sveta. Zeli kdo o tem predlogu raz- 
pravljati? (Nihče.) 
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Prosim, da glasujete. Kdor je za to, da se akt sprejme po hitrem postopku, 
naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je 
kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želijo poročevalci besedo? 
(Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Očitno nihče. Zaključujem raz- 
pravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim gla- 
suje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva 
delegata.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 23. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o položaju in pooblastilih Rdečega križa Slovenije, ki ga je Skupščini predložil 
v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil dr. Danijela Brezica, po- 
močnika predsednika republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. 
Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) 

K tej točki je bil povabljen Rdeči križ Slovenije. Predlog zakona sta obrav- 
navala Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želijo poročevalci besedo? 
(Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? K besedi se javlja tovariš Dušan 
Čehovin, delegat občine Ljubljana-Center! 

Dušan Čehovin: Tovariši delegati! V dogovoru s predstavnikom de- 
legacije v Zboru združenega dela iz občine Ljubljana Center predlagamo, da 
ostane 13. člen zakona o položaju in pooblastilih Rdečega križa Slovenije ne- 
spremenjen. Vse republike v Jugoslaviji imajo v zakonih to tako urejeno. Zato 
menimo, da je organizacija Rdečega križa glede na humanitarne zadeve, ki jih 
opravlja, upravičena do te zahteve. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Čehovin! Predlagate torej, 
da se amandma Izvršnega sveta ne sprejme? (Da.) Hvala! 

Kdo želi razpravljati? Ne želi nihče več razpravljati? Zeli besedo predstav- 
nik predlagatelja? Besedo ima tovariš dr. Danijel Brežic, predstavnik Izvršnega 
sveta.! 

Dr. Danijel Brežic: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! 

Izvršni svet umika amandma k 14. členu predloga zakona. Predlaga le 
minimalni popravek, da se besedi »se plača« nadomestita z besedama »občani 
plačujejo«. Sedaj je člen bolj jasen in seveda bolj razumljiv. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Brežic! Vašo razpravo 
razumem tako, da spreminjate amandma k 14. členu na redakcijski popravek 
z vstavitvijo besed »plačujejo občani«. 

Zeli še kdo razpravljati? Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem 
razpravo in prehajam na glasovanje. 
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Najprej bomo glasovali o spremenjenem amandmaju Izvršnega sveta, ki 
ste ga danes prejeli na klop, in sicer z modifikacijo, ki jo je predložil tovariš 
Brežic, predstavnik Izvršnega sveta. Ali je to točno? (Da.) 

Predlagam, da glasujemo o tako popravljenem amandmaju Izvršnega sveta. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 de- 
legat.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je popravljen amandma Izvršnega sveta k 14. členu z ve- 
čino glasov sprejet. 

Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog za- 
kona, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o položaju in pooblastilih Rdečega križa 
Slovenije z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 24. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Rada Mikliča, podsekre- 
tarja v Republiškem sekretariatu za delo. Zeli tovariš Miklič besedo? (Ne želi.) 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. 

Želita poročevalca Odbora in Komisije besedo? (Ne želita.) Hvala. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? K besedi se javlja Stane Polajnar, 

delegat občine Celje! 

Stane Polajnar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša delegacija je dala k predlogu zakona amandma, ki ste ga dobili 
danes na klop. Namen amandmaja je, da bi imele samoupravne skupnosti na 
tem področju čimbolj aktivno vlogo do zaposlovanja kot integralnega dela po- 
slovne politike. Ker smo danes dobili tudi dodatno poročilo k predlogu zakona 
o zavarovanju za primer brezposelnosti in iz razlogov, ki so pojasnjeni, v 2. od- 
stavku tega dodatnega poročila, ter v zvezi z opravljeno konzultacijo s pred- 
stavniki Sekretariata za delo naša delegacija umika amandma. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Polajnar! Kdo še želi 
razpravljati? Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in pre- 
hajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno- 
pravne komisije k 6. členu, ki je razviden iz njenega poročila z dne 22. 3. 1978. 

Vprašujem predstavnika predlagatelja in predstavnika Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj, ali s tem amandmajem soglašata! Predlagatelj? 
(Da.) Odbor je imel danes sejo in soglaša z amandmajem. 

Kdor je za amandma Zakonodajno-pravne komisije, naj prosim glasuje! 
(58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije soglasno sprejet. 
Glasovati moramo še o amandmajih Odbora za družbenoekonomske odnose 

in razvoj, ki sta razvidna iz njegovega poročila z dne 17. 3. 1978, in sicer k 11. 
in 36. členu. Z amandmajema soglaša Zakonodajno-pravna komisija. Vpra- 
šujem predstavnika predlagatelja, ali z amandmajema soglaša! (Da.) 

Torej z amandmajema soglašata predlagatelj in Zakonodajno-pravna komi- 
sija. Predlagam, da o obeh amandmajih glasujemo skupaj. 
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Kdor je za, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Odbora soglasno sprejeta. 
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog za- 

kona, naj prosim glasuje! (58 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 zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti, 
ki ga je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil dr. Mira Sajeta, republiškega 
podsekretarja v Republiškem sekretariatu za urbanizem. Želi predstavnik pred- 
lagatelja besedo? (Ne želi.) 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
zboru predložila pismeni poročili. Ali želijo poročevalci besedo? <(Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Vidim, da se nihče ne javlja. 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali 

o amandmajih Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja k 8. in 15. členu. Odbor umika amandma k 11. členu. Z amand- 
majema k 8. in 15. členu se strinjata Izvršni svet in Zakonodajno-pravna 
komisija. 

Ker sta amandmaja redakcijska in ker z njima soglašata Zakonodajno- 
pravna komisija in predlagatelj, predlagam, da o obeh amandmajih glasujemo 
skupaj. Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Nihče.) Prosim, da glasujete! Kdor 
je za amandmaja Odbora, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Odbora soglasno sprejeta. 
Danes pa ste na klop prejeli amandma Izvršnega sveta k 11, členu. Ali ta 

amandma Zakonodajno-pravna komisija in Odbor sprejemata? (Sprejemata.) 
Kdor je za amandma Izvršnega sveta k 11. členu, naj prosim glasuje! (55 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta k 11. členu sprejet. 
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog za- 

kona, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 26. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pra- 
vice uporabe, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Jožeta Gregoriča, pomoč- 
nika republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo. uprave in proračun. 
Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
zboru predložila pismeni poročili. Želijo poročevalci besedo? Besedo ima to- 
variš Ivo Miklavčič, predstavnik Odbora! 
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Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V imenu Odbora umikam nekatere amandmaje, ker se Odbor strinja z 
amandmajema Zakonodajno-pravne komisije k 4. in 14. členu zakona. Odbor 
umika amandma k 4. členu. 

Predsednica Mara Zlebnik: Tovariš Miklavčič, zamenjali ste točki. 
To je naslednji zakon. K temu predlogu zakona ni amandmajev. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? Zaklju- 
čujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj pro- 
sim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 27. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ravnanju z odpadki, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Srečka Brusa, republiškega 
podsekretarja v Republiškem komiteju za varstvo okolja. Ali želi predstavnik 
predlagatelja besedo? (Ne želi.) 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja in Zakonodaj no-pravna komisija, ki sta 
predložila zboru pismeni poročili. Tu pa želi poročevalec besedo. Tovariš Mi- 
klavčič ima besedo! 

Ivo Miklavčič: K temu zakonu umikamo amandma odbora k 3. 
členu. Prav tako Odbor sprejema razloge, ki jih v svojem poročilu z dne 23. 3. 
členu, ker se strinjamo z amandmajem Zakonodajno-pravne komisije k 4. in 14. 
navaja Zakonodajno-pravna komisija glede amandmaja k 16. členu, ki ga zato 
umikamo. Naš amandma se je glasil tako, da se zaradi zavarovanja okolja, na- 
ravnih in po človeku ustvarjenih vrednot v okolju ter zavarovanja življenja in 
zdravja prebivalstva in rastlinstva lahko prepove proizvodnja, uporaba in 
transport določenih kemičnih in drugih snovi in predmetov, če jih je mogoče 
nadomestiti z drugimi neškodljivimi ali manj škodljivimi snovmi oziroma pred- 
meti. Zoper to določbo odbor sprejema argumente Zakonodajno-pravne ko- 
misije. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Ali želi besedo predstavnik 
Komisije? (Ne želi.) Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima 
Stojan Makovec, delegat občine Ajdovščina! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Ta problem je pereč, saj v tem stoletju še nikoli ni bilo toliko svinjarije 
in odpadkov kot danes. Zato je zakon potreben; moramo pa pozvati občinske 
skupščine, da bodo občine dosledno upoštevale kriterije, občinski organi pa 
strogo kaznovali kršitelje, ne oziraje se, ali je zasebnik ali ustanova. Torej 
meni|m, da je to zelo potrebno. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Ne želi nihče več razpravljati? Zaklju- 
čujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 4. 
in 14. členu. Predlagatelj z njima soglaša. Poročevalec Odbora je izjavo podal. 
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Ker amandmaja bistveno ne posegata v vsebino zakona, predlagam, da o obeh 
glasujemo skupaj. Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Nihče.) 

Prosim, da glasujete o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije. Kdo je 
za te amandmaje? (56 delegatov glasuje za). Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Komisije sprejeta. 
Prehajamo na glasovanje o amandmajih Odbora za urbanizem, stanovanj- 

sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja. Ker je Odbor umaknil amandmaja 
k 4. in 16. členu, bomo glasovali samo o amandmajih k 8., 12., 17. in 26. členu. 
Z njimi soglašata Zakonodajno-pravna komisija in predlagatelj. Ker so amand- 
maji redakcijskega značaja, predlagam, da o vseh mandmajih glasujemo skupaj. 
Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Nihče.) 

Prosim, da glasujete. Kdor je za amandmaje Odbora, naj prosim glasuje! 
(57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Odbora soglasno sprejeti. 
Ker je medtem Zbor združenega dela ta zakon že obravnaval, me je pred- 

sednik tega zbora obvestil, da je bil v Zboru združenega dela sprejet tudi 
amandma delegacije za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela s kul- 
turno-prosvetnega področja k 6. členu, ki se glasi tako, da se doda nova alinea 
d, z naslednjim besedilom: »rekultiviranje opuščenih odlagališč«. 

To bi tedaj bila v 6. členu nova d točka. Vprašujem predstavnika Odbora, 
ali soglaša s predlaganim amandmajem! (Soglaša.) Predstavnik predlagatelja? 
(Da.) Zakonodajno-pravna komisija? (Soglaša.) 

Želi kdo od delegatov razpravljati o tem amandmaju? Ce ne želi nihče raz- 
pravljati, predlagam, da o amandmaju glasujemo. Kdor je za amandma k 6. 
členu, da se doda nova alinea d z besedilom »rekultiviranje opuščenih odlaga- 
lišč«, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. Glasovati moramo še o pred- 
logu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! <(58 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o ravnanju z od- 
padki. 

Prehajamo na 28. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o nagradah in priznanjih Staneta Žagarja, ki ga je Skupščini predložil v ob- 
ravnavo njen izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Elo Ulrih, članico Izvršnega 
sveta in predsednico Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. Želi 
predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Odbor za usmerjeno izobraževanje in Zakonodajno-pravna komisija, ki 
so predložili zboru pismena poročila. Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo?) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glaso- 

vali o amandmajih Izrvršnega sveta k 2. in 3. členu, ki sta razvidna iz njego- 
vega dopisa dne 10. 3. 1978. Z amandmajem soglašata tako odbora kot tudi 
Zakonodajno-pravna komisija. Ker z amandmajema soglašajo delovna telesa 
zbora in Skupščine, predlagam, da o njiju glasujemo skupaj. 
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Kdor je za ta amandmaja, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaja Izvršnega sveta. 
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, 

naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 29. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi in dopolnitvi zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim 
zemljiščem. . . 

Predlagatelj je Skupščina občine Kamnik, ki je bila povabljena na sejo m 
je za svojega predstavnik določila Ivana Roj ca, načelnika davčne uprave ob- 
činske skupščine. Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne zeli.) 

Predstavnik Izvršnega sveta je dr. Miro Saje, republiški podsekretar v 
Republiškem sekretariatu za urbanizem. 

Predlog za izdajo tega zakona smo obravnavali že na 57. seji dne 25. 1. 1978 
in s sklepom odložili razpravo o tem aktu. Predlagatelj je prvotni predlog za 
izdajo zakona umaknil in predložil novo besedilo predloga zakona. 

Predlagatelj predlaga, da se ta akt obravnava po hitrem postopku. Od- 
ločiti moramo tedaj najprej o tem, ali predlog predlagatelja sprejemamo. Zeli 
o tem predlogu kdo razpravljati? (Nihče.) 

Prosim, da glasujete. Kdor je za to, da se predloženi akt obravnava po 
hitrem postopku, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog, da se predloženi 
akt obravnava po hitrem postopku. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja ter Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
predložila zboru pismeni poročili. 

Želijo poročevalci besedo? Besedo ima Ivo Miklavčič, poročevalec Odbora 
za urbanizem! 

Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati' Glede na to, da je Zakonodajno-pravna komisija z amandmajem k 1. čle- 
nu ki ie razviden iz poročila z dne 13. 3. 1978, vsebinsko povzela predloge Od- 
bora, Odbor umika svoj amandma k 1. členu in se strinja z amandmajem Za 
konodajno-pravne komisije. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Prosim, besedo ima tovariš Ivo Roje, predstavnik predlagatelja. 

Ivo Roje' Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! V 
svojem pojasnilu' bom kratek. Znano je, da je Zakonodajno-pravna komisija 
pri Republiški skupščini obravnavala naš predlog in sprejela amandma, 
amandmajem soglašamo in predlagamo tudi delegatom, da ga sprejmejo v 
istem besedilu. Hvala lepa. 
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Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Roje! Želi še kdo raz- 
pravljati? {Ne.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in 
prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 1. 
členu. Predlagatelj, kakor ste slišali, z amandmajem soglaša. Prav tako tudi 
Izvršni svet in Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja. 

Kdor je za amandma Komisije, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 1. členu so- 
glasno sprejet. 

Kei je Odbor svoj amandma umaknil, moramo glasovati samo še o pred- 
logu zakona v celoti. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 30. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju. 

Uvodoma sem vas obvestila, da je naš zbor ta zakon na prejšnji seji spre- 
jel, Zbor združenega dela pa ne. Zato smo imenovah skupino delegatov za us- 
klajevpnje. Prosim poročevalca te skupine, tovariša Iva Miklavčiča, da da 
zboru poročilo! 

Ivo M i k 1 a v č i č : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupna komisija obeh zborov se je sestala in sestavila poročilo, ki ste ga 
med sejo dobili. Komisija predlaga Zboru občin, da sprejme k predlogu že spre- 
jetega zakona, ki ga je sprejel na zadnji seji, dodatni amandma, ki se glasi 
tako, da se v 3. odstavku 31. člena v drugi vrsti besede »dokončana gradbena 
dela« črtajo in nadomestijo z besedami »dokončana groba gradbena dela«. S 
tem bi bil zakon usklađen tudi s sklepi, ki jih je sprejel Zbor združenega dela. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Miklavčič! Predstavnik 
Izvršnega sveta je dr. Miroslav Saje, republiški podsekretar v Republiškem 
sekretariatu za urbanizem. Slišali ste predlog skupne komisije. Na podlagi po- 
ročila pričenjam razpravo. Kdo želi besedo (Nihče.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glaso- 
vanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju k 41. členu. Ta amandma je bil, ka- 
kor ste slišali, predlagan samo Zboru združenega dela. Skupna komisija pred- 
laga, da se ta amandma sprejme. Prosim, da se o tem izreče predstavnik pred- 
lagatelja! (Predlagatelj se strinja.) Kdor je za ta amandma, naj prosim glasu- 
je! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 41. členu soglasno sprejet. 
O drugih amandmajih Zakonodajno-pravne komisije in o predlogu zakona 

v celoti ne bomo glasovali, ker je naš zbor predlog zakona že sprejel, skupaj 
z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije. 

Tako torej ugotavljam, da je ta predlog zakona v našem zboru sprejet v 
enakem besedilu kot v Zboru združenega dela. 
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Prehajamo na 31. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije, da 
sklene družbeni dogovor o uporabi sredstev hranilnih vlog in drugih sredstev 
občanov pri Poštni hranilnici v srednjeročnem obdobju od leta 1977 do leta 
1980, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen izvršni svet. Izvršni svet 
je za svojega predstavnika določil tovariša Zvoneta Drakslerja. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Predlog odloka sta obrav- 
navala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru pred- 
ložila pismeni poročili. Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo 
in prehajam na glasovanje. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 32. točko dnevnega reda, to je na predlog razde- 
litve presežka dohodka po zaključnem računu za leto 1977, ki pripada organi- 
zacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu Slovenije. 

Predlagatelj je Loterijski zavod Slovenije, ki je bil povabljen na sejo zbora. 
Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Zvone Draksler. Zeli predstavnik pred- 
lagatelja besedo? (Ne želi.) 

Predlog razdelitve presežka sta obravnavala Odbor za finance in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Odbor za fi- 
nance pa tudi predlog odloka. Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.) 

Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega odbora Republiške konference SZDL 
Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Kdor je za predlog odloka o razdelitvi presežka dohodka Loterijskega za- 

voda Slovenije, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 33. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o potrditvi lestvic katastrskega dohodka v nekaterih občinah, ki ga je Skupščini 
predložil v obravnavo Odbor za finance in za svojega predstavnika določil 
Stanka Juršiča. 

Ali želi predstavnik predlagatelja besedo? Besedo ima Stanko Juršič, pred- 
sednik Odbora za finance! 

Stanko Juršič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati. Predlog odloka o potrditvi lestvic katastrskega dohodka s 1. 3. 1978 je 
treba dopolniti, ker je Odbor na današnji seji ugotovil, da so do 22. marca spre- 
jele lestvice katastrskega dohodka vse občinske skupščine; zato Odbor predlaga 
zboru, da se v 1. členu predloga odloka dodajo naslednji datumi: Idrija dne 
24. 3. 1978, Ljubi j ana-Moste-Pol j e dne 13. 3. in 4. 3. 1978, Ljubljana-Siška dne 
22. 3. 1978, Maribor dne 14. 3. 1978, Zagorje dne 10. 3. 1978. 



320 Zbor občin 

Predsednica Mara Žlebnik: Predstavnik Izvršnega sveta je Mara Ro- 
vanova. Predlog odloka je obravnavala Zakonodajno-pravna komisija, ki je 
zboru predložila pismeno poročilo. Zeli poročevalec Komisije besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali 

o amandmaju Odbora za finance k 1. členu, ki izhaja iz dodatno obrazloženega 
poročila Odbora. Ali Zakonodajno-pravna komisija sprejema ta amandma? 
(Da.) Sprejema ga tudi predstavnik Izvršnega sveta. Kdor je torej za amand- 
ma, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Odbora za finance soglasno sprejet. 
Glasovati moramo še o predlogu odloka v celoti. Kdor je za predlog odloka 

v celoti, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o potrditvi lestvic katastrskega dohodka 
v nekaterih občinah soglasno sprejet. 

Prehajamo na 34. točko dnevnega reda, to je na: 
a) predlog odloka o soglasju k samoupravnim sporazumom in statutom ne- 

katerih visokošolskih organizacij in 
b) predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma o združitvi v 

Univerzo v Mariboru in o soglasju k statutu Univerze v Mariboru, ki ju je 
predložila v obravnavo Komisija za proučitev samoupravnih sporazumov in 
statutov visokošolskih organizacij in za svojega predstavnika določila Eda 
Robleka. 

Ali želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršne- 
ga sveta je Ela Ulrih, članica Izvršnega sveta in predsednica Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje. Ali želite besedo? (Ne.) 

Oba predloga odlokov je obravnavala tudi Zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki je zboru predložila pismeno poročilo. Ali želi njen poročevalec be- 
sedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Najprej dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k samoupravnim 

sporazumom in statutom nekaterih visokošolskih organizacij. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! <54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prelog odloka soglasno sprejet. 
Na glasovanje dajem še predlog odloka o potrditvi samoupravnega spora- 

zuma o združitvi v Univerzo v Mariboru in o soglasju k statutu Univerze v 
Mariboru. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka soglasno sprejel. 

Prehajamo na 35. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na področju druž- 
benih dejavnosti v prvem polletju 1978, ki ga je Skupščini predložil v obrav- 
navo njen izvršni svet. 
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Za svoja predstavnika je določil Elo Ulrih, članico Izvršnega sveta in pred- 
sednico Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter Andreja Ujčiča, 
člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za kulturo. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? Uvodno obrazložitev bo podala 
Ela Ulrih-Atena! 

Ela Ulrih-Atena: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Pro- 
sim za dovoljenje, da lahko podam uvodno pojasnilo v celoti, in sicer za ta 
zakon in za vse ostale štiri, ki so predloženi. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije je proučil izvrše- 
vanje sklepov in priporočil, ki jih je Skupščina Socialistične republike Slo- 
venije sprejela na zasedanju dne 23. novembra lani in zadevajo dopolnila k 
samoupravnim sporazumom o temeljih planov družbenih dejavnosti. 

Ugotovil je, da akcijskega programa v vrsti občin ne uresničujejo v skla- 
du z dopolnili in .stališči Skupščine Socialistične republike Slovenije. Izvršni 
svet Skupščine ugotavlja, da predloženi programi za leto 1978 za področje us- 
merjenega izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja ter starostnega zavarovanja kmetov ustrezajo planskim iz- 
hodiščem, tako po obsegu, kakor glede dogovorjenih prioritet. Samoupravne 
interesne skupnosti so te programe sprejele in jih predložile v razpravo in 
odločanje delavcem v združenem delu v dogovorjenem roku. 

Zato Izvršni svet poziva vse samoupravne dejavnike v občinah, kjer raz- 
prave še niso sklenili, da pospešijo samoupravno sporazumevanje in priporoča, 
da delavci v združenem delu te programe in iz njih izhajajoče obveznosti 
sprejmejo. Samo tako je mogoče razglasiti, da delavci v združenem delu spreje- 
majo obveznosti in s tem uveljavljajo nove, to je v marsikaterem primeru 
znižane prispevne stopnje za združevanje sredstev. 

Po programu je potrebno sporazume sprejeti do konca marca in stopnjo 
objaviti v uradnem listu do 10. aprila. Ker po dosedanjih obvestilih pričaku- 
jemo, da bo večina delavcev te sporazume za štiri navedena področja sprejela 
do konca marca, je potrebno to zagotoviti tudi v drugih organizacijah združe- 
nega dela. Zaradi tega, in ker v aprilu 1978 ne bo zasedanja Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije, predlaga Izvršni svet Skupščini, naj sprejme štiri 
intervencijske zakone za organizacije združenega dela, ki ne bi podpisale ka- 
teregakoli od navedenih štirih dopolnil k samoupravnim sporazumom in bi s 
tem onemogočile ali otežile njihovo uresničevanje. Po teh zakonih bodo teme- 
ljne organizacije združenega dela ali delavci oziroma porabniki teh storitev 
dolžni združevati sredstva za programe o prispevnih deležih, kakor jih je samo- 
upravno sprejela večina delavcev v združenem delu. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije poleg tega ugotavlja, da programi občinskih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za druge dejavnosti v znatni meri odstopajo od začrtanih izho- 
dišč v srednjeročnem planu in resolucije o družbenoekonomskem razvoju v 
letu 1978. Zato je potrebno v občinah te programe še popravljati in uskla- 
jevati. 

Poleg tega v devetih občinah, med njimi tudi v vseh ljubljanskih in pa v 
novogoriški, predlogov dopolnil samoupravnih sporazumov še niso dah v pre- 
sojo delavcem v združenem delu. Tako razprava ni bila zaključena do 25. 
marca, kakor je bilo sklenjeno in določeno z rokovnikom za izvedbo akcijske- 
ga programa. Izvršni svet meni, da je potrebno v teh občinah zaostriti politično 
odgovornost dejavnikov, ki so zavrli celotno akcijo samoupravnega sporazume- 
21 
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vanja in tako preprečili delavcem v združenem delu, da razpravljajo in odloča- 
jo o programih in nalogah v tem letu. Ocenjujemo, da je v nekaj tednih te 
programe mogoče uskladiti z izhodišči in razprave v združenem delu zaklju- - 
čiti tudi z zamudniki. 

Da ne bi zaradi neusklađenih sporazumov onemogočili uresničevanja pro- 
gramov, glede na to, da je začasno financiranje z zakonom določeno le do 
konca aprila 1978, Izvršni svet predlaga, da se za ostale dejavnosti, razen za 
usmerjeno izobraževanje, raziskovalno dejavnost, pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje delavcev ter starostno zavarovanje kmetov, ko bodo nove prispev- 
ne stopnje sprejete po samoupravni poti, podaljša sistem začasnega financira- 
nja še za 2 meseca, to je do konca prvega polletja 1978. 

Medtem ko naj bi se usklajevanje programov družbenih dejavnosti s plan- 
skimi izhodišči in dohodkovnimi možnostmi združenega dela pospešno in po- 
globljeno nadaljevalo na ravni občin, bi morali posvetiti posebno pozornost 
razreševanju solidarnostnega združevanja sredstev za enotni obvezni program 
osnovnega šolstva, ki letos na podlagi sklepa Skupščine temelji na enotnih 
prispevnih stopnjah in so zato spremembe neizbežne. 

Ko predlagamo tak dvojni pristop pri sprejemanju dopolnil k samouprav- 
nim sporazumom o temeljih planov družbenih dejavnosti, vas želimo opozoriti, 
da s tem ne predlagamo podaljšanja sistema začasnega financiranja za navede- 
ne štiri dejavnosti, saj bodo na samoupravno dogovorjenih osnovah v letu 
1978 nekoliko znižane prispevne stopnje in s tem preprečeno oblikovanje pre- 
sežkov na treh področjih in odliv večjih sredstev iz združenega dela. Podrob- 
nosti o tem so razvidne v obrazložitvi zakona o podaljšanem financiranju. 

Po drugi strani pa bo podaljšanje začasnega financiranja za druge dejav- 
nosti, da bi uskladili potrebe in možnosti združenega dela, omogočilo plodnej- 
še razpravljanje in lažje odločanje delavcev v združenem delu. Ocenjujemo, 
da bo na ta način postopek sprejemanja dopolnil k samoupravnim sporazumom 
o temeljih planov uspešno zaključen po samoupravni poti. 

Zato predlagamo, da sprejmete predlagane zakone po hitrem postopku in s 
tem znova opozorite delegate v samoupravnih interesnih skupnostih, kako 
pomembno in odgovorno je realno programiranje in usklajevanje programov, 
saj brez tega ni samoupravnega sporazumevanja in svobodne menjave dela. 

Ob koncu naj še povem, da Izvršni svet sprejema amandma Odbora za 
finance. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa! Predlog zakona ste prejeli 
danes na klop. Izvršni svet predlaga, da se zakon obravnava po hitrem po- 
stopku in je svoj predlog tudi posebej obrazložil. 

Ali želi o tem predlogu kdo razpravljati? Prosim, besedo ima Stojan Ma- 
kovec, delegat občine Ajdovščina! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Tudi sam sem kmetijski proizvajalec in stvari delno poznam, zato želim 
razpravljati. Ce kje, potem smo v Sloveniji za solidarnost, in to ne samo na 
nekaterih, temveč na vseh področjih. 

V kmetijstvu imamo dvojno zavarovanje, starostno in delavsko zavarova- 
nje kooperantov. Nekateri napredni kmetijski proizvajalci, ki so včlanjeni v 
zadrugah, v kooperacijskih enotah, oddajajo del svojega pridelka pretežno prek 
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zadrug in sami nase prevzemajo tveganje. Sem za solidarnost s tistim ostarelim 
kmetom, ki ni več sposoben toliko proizvajati, ne morem pa biti solidaren s 
tistim, ki ima morda petkrat več. Kot kmet se s takim načelom strinjam in 
zagovarjam stališče, da naj ima vsak kmet, ki se lahko delavsko zavaruje kot 
kooperant, na izbiro, koliko bo plačeval, kajti več ko bo plačeval, večjo pokoj- 
nino bo imel na stara leta. 

Delavec se mora marsičemu odreči, da lahko plačuje za pokojninsko-zdrav- 
stveni sklad, zato naj plačuje vsak, ki je za delo sposoben. Hvala. 

Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Hvala! Tovariš Makovec se je s svojo 
razpravo nekoliko oddaljil od dnevnega reda. Vendar nič ne de. Kdo želi raz- 
pravljati o predlaganem hitrem postopku? Če ne želi nihče razpravljati, pro- 
sim, da glasujete o predlogu Izvršnega sveta, da obravnavamo zakon po hitrem 
postopku. Kdo je za? (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta z večino glasov sprejet. 
Predlog zakona je obravnaval Odbor za finance in zboru predložil pismeno 

poročilo. Želi poročevalec Odbora besedo? Besedo ima tovariš Stanko Juršič! 

Stanko Juršič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Odbor za finance je danes zjutraj na svoji seji obravnaval predlog tega 
zakona. Da ne bi prišlo do prekinitve obveznosti plačevanja prispevkov, Odbor 
predlaga, da se v 4. členu besedilo, ki se glasi: »Ta zakon začne veljati nasled- 
nji dan po objavi v uradnem listu«, spremeni tako, da se glasi: »Ta zakon za- 
čne veljati z dnem objave v uradnem listu«. Naj na kratko obrazložim: Uradni 
list bo izšel 31. tega meseca in bi do objave nastala prekinitev plačevanja ob- 
veznosti. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Juršič! Pričenjam razpra- 
vo. Kdo želi besedo? Prosim, k besedi se je javil tovariš Franc Svetelj, delegat 
občine Kamnik! 

Franc Svetelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na prvi strani obrazložitve je navedeno: »Materialne razmere aneksov v 
odnosu nepredvidenega gibanja družbenega proizvoda SR Slovenije kaže bilan- 
čni pregled, ki je priložen tej obrazložitvi«. Moram reči, da nisem dobil tega 
pregleda in zato ne vem, kakšen je ta bilančni pregled, ki naj bi bil priložen. 
Ni mi znano, če so ga morda dobili ostali delegati. 

Prav bi bilo, če bi se nekoliko podrobneje pogovorili o tem, kakšne so 
spremembe v odnosu na sedanje stanje v teh štirih oziroma petih skupnostih 
na republiški ravni, glede na spremembo stopenj v celoti, kajti kaže, da se bo 
letos prvič zgodilo, da bomo imeli v tem letu v republiki Sloveniji tri različne 
obremenitve osebnih dohodkov: do 1. maja, od 1. maja do konca junija, od 
konca junija dalje pa tretjo različno obremenitev. 

V občini, kjer smo v združenem delu že sprejeli te stopnje in se dogovorili 
o programih in aneksih k tem planom, se postavlja vprašanje, kako sedaj rav- 
nati, kajti združeno delo je sprejelo stopnje tudi za občinske samoupravne in- 
teresne skupnosti. Ali to pomeni, da ostajamo pri starem? To vprašanje bo tre- 
ba resno proučiti, če želimo, da nas bodo delavci v združenem delu še resno je- 
mali. Sicer bo nastal problem, kajti že tako imamo velike težave z organizira- 
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njem razprav, ki so doslej najprej potekale na zborih delavcev, nato na delav- 
skih svetih, kaže pa, da jih bomo morah še zožiti, če se bomo hoteli hitro pri- 
lagajati spremembam. Hvala. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Svetelj! Besedo ima to- 
variš Ivo Miklavčič! 

Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V naši skupini smo imeli razpravo o tem zakonu na osnovi predhodne 
informacije, da bo tak zakon predlagan, in pa na podlagi informacije, objav- 
ljene v Delu dne 24. 3. 1978, kjer so bili obrazloženi razlogi za izdajo predloga 
tega zakona. 

Ugotavljamo, da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dne 8. decembra 
izdelal rokovnik in postopek za sprejetje akta in ugotovil, da so 23. marca 
letošnjega leta delavci v združenem delu sprejeli vse anekse k vsem samoup- 
ravnim sporazumom za vse interesne skupnosti. Postavljam vprašanje, ki ga 
je postavil že tovariš Franc Svetelj, in sicer, ali bomo v tistih občinah in orga- 
nizacijah združenega dela, kjer smo ta postopek že dokončno izpeljali in v teh 
dneh že zasedajo skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki s sklepi 
ugotavljajo, da so aneksi sprejeti, morali postopek ponoviti in združenemu 
delu pojasniti, zakaj. Menimo, da bi bilo treba opozoriti na dogovor, da se je 
treba rokov držati.. 

Ce ugotavljamo, da so razlogi, ki so vodili Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije k odločitvi o podaljšanju začasnega financiranja za nekatere samoup- 
ravne interesne skupnosti, utemeljeni, potem se sprašujemo, zakaj to ni bilo 
storjeno že prej, preden so te skupnosti predložile poročila za leto 1977 in 
predloge aneksov za leto 1978 v obravnavo organizacijam združenega dela. 

Izvršni svet se sklicuje na nerealnost programiranja porabe. Ugotavljamo, 
da je v-naši občini planiran porast družbenega proizvoda z indeksom 125, skup- 
na poraba pa z indeksom 122, čeprav so ti podatki v nekem poročilu Zavoda 
za družbeno planiranje ravno obrnjeni. Predvidevamo, da bomo morali posto- 
pek ponavljati, na kar kaže tudi poseben članek v Delu, ki je opozoril na neka- 
tere probleme s področja solidarnosti in na neusklajenost, to pa najbrž pomeni 
spremembe tudi na tem področju. Želimo odgovor na vprašanje v tem smislu, 
kot ga je postavil žetovariš Franc Svetelj. 

Predvsem opozarjamo, da ni primerno, če se stvari obravnavajo na tak 
način, pač bi morali upoštevati načelo »hiti počasi-«. Delegati smo zadolženi, 
da naj glasujemo za zakon, ki je predložen, dasi tega najbrž ne bomo storili, 
ker bodo zagotovo dana še dodatna pojasnila. Hvala. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Miklavčič! Kdo še želi be- 
sedo? Besedo ima Franc Strakl, delegat občine Ljutomer. 

Franc Štrakl: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Prve moje pripombe ne bom navajal, ker sta v tem smislu govorila že prejšnja 
govornika. Združeno delo občine Ljutomer je prav tako med tistimi, ki so spre- 
jeli vse samoupravne sporazume. Zato ima to stanje poleg materialnega tudi 
moralno-politične posledice, kolikor bi bilo treba v tem času vse razprave po- 
noviti. 
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Predlagam, da občine, ki se dejansko niso držale rokov, ki pa so v manj- 
šini, ne bi ostale neimenovane. Bilo bi prav, če bi delegati tudi na tem nivoju 
dobili informacijo, katere so te občine, tako da bi se v bodoče obnašali bolj 
odgovorno. 

Predsednica Mara Zlebnik: Kdo še želi besedo? Želi še kdo razprav- 
ljati? Besedo ima tovarišica Ela Ulrih-Atena! 

Ela Ulrih-Atena: Najprej bi se morala opravičiti, ker k zakonu 
in obrazložitvi ni priložena napovedana dokumentacija. Vsekakor je ta doku- 
mentacija na razpolago in mislim, da se lahko še dogovorimo, da jo Izvršni 
svet pošlje vsem občinam neposredno po seji zborov Skupščine. 

Dokumentacija je vsekakor zgovorna. Nekateri tovariši, ki so doslej raz- 
pravljali, so povedali resnico, ko so trdih, da so bili tu in tam ali pa v večini 
občin ti sporazumi predloženi združenemu delu, da so delavci o njih razprav- 
ljali in da so večino njih tudi sprejeli. Toda to je samo del resnice. Drugi del 
resnice pa je v tem, da delavci v združenem delu niso bili opozorjeni na to, 
koliko predloženi sporazumi po svoji skupni vrednosti presegajo rast družbe- 
nega proizvoda v vsaki občini. Na to so bih izvršni sveti občinskih skupščin 
dolžni opozoriti, da bi bili delavci v združenem delu seznanjeni, kaj se bo zgo- 
dilo v primeru, če te sporazume podpišejo take, kot so bili predloženi, seveda 
z akumulacijsko sposobnostjo za reprodukcijo proizvodnih organizacij združe- 
nega dela. 

Pravkar je tovariš iz Ljutomera povedal, da so tam sporazumi sklenjeni; 
če so sklenjeni, bo treba delavcem vsekakor naknadno pojasniti, da je po občin- 
skem predvidevanju rast družbenega proizvoda predvidena z indeksom 123,3 
odstotka točke, da pa ima skupna vrednost predloženih samoupravnih sporazu- 
mov za družbene dejavnosti indeks 149. To seveda ni usklađeno in v večini pri- 
merov je enako'. V občinah so bodisi realno bodisi manj realno planirali rast 
družbenega proizvoda, dejstvo pa je, po analizi, ki jo je pripravil Zavod za 
družbeno planiranje SR Slovenije, da skupna vrednost predloženih dopolnil k 
samoupravnim sporazumom to rast precej presega. 

Prav v tem je tudi proceduralno vprašanje. Ce bi bili ti sporazumi vnaprej 
predloženi, tako, da bi že predlogi dopolnil dosledno upoštevali družbeni plan 
Slovenije in posamezne občine ter resolucijo o družbenoekonomskem razvoju 
v letu 1978, potem bi prav gotovo zadoščal enostopenjski postopek, ker se zno- 
traj tega lahko delavci sporazumevajo, kako bodo razporedili svoj dohodek. 
Kadar pa so planski proporci preseženi v škodo reprodukcije, v škodo akumu- 
lacijske sposobnosti gospodarstva, pa morajo biti delavci na to opozorjeni. Na 
to prej ni bilo mogoče opozoriti, dokler stanje ni bilo znano, in tako tudi Zavod 
za družbeno planiranje ni mogel prej ponuditi analize stanja, ki je nastalo. 
Tako bomo v nadaljnjem postopku morali ravnati, kot da gre za dvostopenjski 
postopek. Zdaj imamo celovit pregled, zato bo potrebno v občinah ponovno 
usklajevanje za vse tiste družbene dejavnosti, ki se praviloma v celoti finan- 
cirajo iz bruto osebnega dohodka. To usklajevanje poteka na ravni občin, na 
tej ravni pa teče tudi dogovarjanje o združevanju sredstev za skupne potrebe 
v republiki. 

Kjer se bodo delavci, kljub opozorilom, da program presega rast družbe- 
nega proizvoda, zavestno odločili zanj, bo tako tudi ostalo. Nihče ne more pre- 
povedati delavcem v združenem delu, da se ne dogovorijo drugače, morajo pa se- 
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veda biti prej o tem opozorjeni, kar pa sedaj praviloma niso bili. Poleg tega pa 
je, na kar ste pravilno opozorili, zaskrbljujoče tudi dejstvo, na katerega opo- 
zarja tudi Izvršni svet, da v devetih občinah doslej aneksi k samoupravnim 
sporazumom še niso bili predloženi združenemu delu. Po naših podatkih gre 
za naslednje občine: Hrastnik, Lenart, vseh pet ljubljanskih občin, Metlika in 
Nova Gorica. Te občine do navedenega roka niso predložile samoupravnih 
sporazumov, in dokler v teh občinah delavci ne bodo obravnavali programov 
vzajemnosti in solidarnosti, toliko časa ostali programi nimajo realne in trdne 
osnove, ker vsakdo, predvsem pa tiste občine, ki dobivajo sredstva na osnovni 
solidarnostnega združevanja sredstev, računa na ta sredstva, na katerih so za- 
snovani programi dela. Celotna akcija mora torej potekati istočasno, če želimo 
doseči uskladitev tako na ravni občine kot tudi na ravni republike, ko se sred- 
stva združujejo za skupne programe ah pa za solidarnostno akcijo. 

Mislim, da je to vse. Izvršni svet bo naknadno poslal manjkajočo doku- 
mentacijo. 

Glede na vprašanje, kako so usklađene te štiri samoupravne interesne skup- 
nosti, naj povem, da je Izvršni svet ugotovil, da so te skupnosti svoje progra- 
me uskladile z izhodišči, ki jih je sprejela ta skupščina letos, ko je obravnavala 
izvajanje srednjeročnega plana v zadnjih dveh letih in ko je ugotovila, da se 
prednostne naloge ne izpolnjujejo. Zato je za področje raziskovalnega dela in 
usmerjenega izobraževanja predvidena hitrejša rast, da bi se tako nadoknadilo 
zaostajanje, ki je bilo prisotno v prvih dveh letih kljub temu, da družbeni plan 
SR Slovenije določa, da sta to dve prioritetni dejavnosti, za kateri se lahko 
sredstva združujejo hitreje, kot je letna rast družbenega proizvoda. 

Za usmerjeno izobraževanje, brez osnovnega šolstva in brez sredstev za 
dopolnilno financiranje oziroma solidarnostno financiranje osnovnega šolstva, 
znaša indeks rasti 128,5 in za raziskovalno delo 129,9. Oboje predstavlja zniža- 
nje prispevnih stopenj: za raziskovalno skupnost od 2,96 na 1,72 in za usmer- 
jeno izobraževanje od 10,60 na 9,57. 

Prav tako se znižajo prispevne stopnje za skupnost pokojninskega zava- 
rovanja, in sicer od 12,20 na 11,07, medtem ko za starostno zavarovanje kme- 
tov ostane na isti višini, to je 0,26. 

Rast sredstev, izražena v indeksih, je za skupnost pokojninskega zavarova- 
nja 115,8, za starostno zavarovanje kmetov pa 124,9. 

Taka je bilančna situacija za te štiri samoupravne interesne skupnosti. 
Tej dokumentaciji je priložen tudi celoten pregled za občine o planirani 

rasti družbenega proizvoda in pa o rekapituliranih sredstvih, kakršna pred- 
videvajo po dopolnilih k samoupravnim sporazumom o temeljih planov za vse 
druge dejavnosti, za katere se sporazumevajo in usklajujejo z delavci v obči- 
nah. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovarišica Ulrihova! Zeli še 
kdo razpravljati? Če nihče, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju našega odbora za finance k 4. členu 
predloga zakona, ki ga je predsednik Odbora posebej obrazložil. Amandma je 
redakcijske narave. 

Z amandmajem soglašata predlagatelj in Zakonodajno-pravna komisija. 
Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma odbora z večino glasov sprejet. 
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Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdo je za? (45 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (7 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona z večino glasov sprejet. 
Naj dodam še tole: Tovarišica Ulrihova je sprejela pobudo delegatov, naj 

bi manjkajočo dokumentacijo naknadno dobile skupine delegatov v občinah 
oziroma občinske skupščine. 

Prehajamo na 36. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prispveku za usmerjeno izobraževanje v letu 1978, ki ga plačujejo zavezanci, 
ki niso sklenili dopolnila k samoupravnemu sporazumu, ki ga je Skupščini 
predložil v obravnavo njen izvršni svet. Za svoja predstavnika je Izvršni svet 
določil tovarišico Elo Ulrihovo in tovariša Andreja Ujčiča. 

Uvodno besedo smo slišali. Predlog zakona ste prejeli na klop. Izvršni 
svet tudi v tem primeru predlaga, da zakon sprejmemo po hitrem postopku. 
Ali želi kdo o predlogu Izvršnega sveta razpravljati? Ne želi nihče razpravljati? 
Tedaj prosim, da glasujete. 

Kdo je za predlog Izvršnega sveta? (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? {1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta z večino glasov sprejet. 
Predlog zakona je obravnaval Odbor za finance, ki je zboru predložil pis- 

meno poročilo. Želi poročevalec besedo? (Ne želi.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog za- 

kona, 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. 

Prehajamo na 37. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za čas od 1. maja do 31. 
decembra 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega spo- 
razuma. 

Zakon je Skupščini predložil njen izvršni svet. Predstavniki so isti, kot 
pri prejšnji točki dnevnega reda. Uvodno besedo ste slišali. Predlog zakona 
ste prejeli na klop. 

Tudi v tem primeru Izvršni svet predlaga, da zakon obravnavamo po hit- 
rem postopku. Želi o tem kdo razpravljati? (Nihče.) 

Prosim tedaj, da o predlogu Izvršnega sveta glasujemo! Kdo je za? (52 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog zakona je obravnaval Odbor za finance in zboru predložil pismeno 

poročilo. Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Kaže, da ni razpravljalcev. 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog 

zakona, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona soglasno sprejel. 

Prehajamo na 38. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prispevku za solidarnostno udeležbo pri pokrivanju izdatkov za starostno 
zavarovanje kmetov v letu 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili sa- 
moupravnega sporazuma. 
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Predlog zakona je Skupščini predložil njen izvršni svet. Za svoja predstav- 
nika je določil tovarišico Elo Ulrihovo in tovariša Andreja Ujčiča. 

Predlog zakona ste prejeli na klop. Izvršni svet predlaga, da zakon obrav- 
navamo po hitrem postopku. Zeli o tem kdo razpravljati? (Nihče.) 

Predlagam, da glasujemo o predlogu Izvršnega sveta. Kdo je za? (53 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

! Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta z večino glasov sprejet. 
Predlog zakona je obravnaval Odbor za finance in zboru predložil pismeno 

poročilo. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog za- 

kona, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 39. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1978, ki ga plačujejo zavezanci, 
ki niso sklenili dopolnila k samoupravnemu sporazumu o temeljih plana raz- 
iskovalne dejavnosti za leto 1978. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. Za 
svoja predstavnika je določil tovarišico Elo Ulrihovo in tovariša Andreja 
Ujčiča. 

Uvodno besedo ste slišali. Predlog zakona ste prejeli na klop. Izvršni svet 
tudi v tem primeru predlaga, da zakon obravnavamo po hitrem postopku. 2eli 
o tem kdo razpravljati? (Nihče.) 

Kdor je torej za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (52 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predlog zakona je obravnaval Odbor za finance in zboru predložil pismeno 

poročilo. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo 
in prehajam na glasovanje. Kdo je za predlog zakona? (53 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog zakona z večino glasov. 

Prehajamo na 40. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o Triglavskem narodnem parku, s tezami za osnutek zakona, ki ga 
je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. Za svojega predstavnika 
je določil tovariša Maver j a Jerkiča, predstavnika Republiškega sekretariata za 
urbanizem. Zeli 'predstavnik besedo? Prosim, besedo ima tovariš Maver Jerkič! 

Maver Jerkič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog za izdajo zakona o Triglavskem narodnem parku verjetno ne potrebuje 
širše obrazložitve ali utemeljitve. Širša javnost že nekaj časa zahteva, da se se- 
danje ozko zavarovano območje doline Sedmerih triglavskih jezer razširi in da 
se zavaruje večji del Julijskih Alp ter opredelijo režimi za gospodarjenje v tem 
delu našega gorskega sveta. 

Dolina Sedmerih triglavskih jezer je bila prvič predmet razprave z vidika 
zavarovanja avgusta 1908. Na predlog odseka za varstvo prirode pri Muzejskem 
društvu Slovenije je vlada v Beogradu 4. aprila 1924. leta dala pristanek za 
zavarovanje 1400 ha velikega območja v dolini Triglavskih jezer. 1. julija istega 
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leta je bila dolina zavarovana z 20-letno pogodbo, ki je ugasnila leta 1944. Vseh 
20 let pa je, kljub pogodbi, tekel stalen boj za dejansko varstvo zavarovanega 
območja. 

Po vojni je bilo več poizkusov za obnovitev varstva v območju Triglava, 
dokler ni Skupščina SR Slovenije dne 26. junija 1961. leta uzakonila varstvo 
Triglavskega narodnega parka. Ze leta 1964 pa je komisija za upravljanje Tri- 
glavskega narodnega parka dala predlog za razširitev območja parka, ki je bil 
pozneje še večkrat dopolnjen. Tako je ob sodelovanju številnih strokovnjakov 
nastal sedanji predlog, ki je del strokovnega gradiva za prostorski plan Slo- 
venije. Predlagatelj je v predloženih delovnih tezah za bodoči zakon želel po- 
drobneje orisati zamisel o načinu in pogojih gospodarjenja, ki ne bi ogrožali 
izjemnih naravovarstvenih kvalitet območja, ki ga predlaga za zavarovanje. 
Pri tem smo dosledno izhajali iz dveh načel, in sicer, da je narodni park na- 
menjen človeku in ni naravnan proti njemu, in da je treba, kljub varstvu, 
omogočiti gospodarski razvoj celotnega območja. 

Zato predlagamo, da le 3 odstotke celotnega zavarovalnega območja zelo 
ostro zavarujemo in da le na nadaljnjih 12 odstotkih uveljavimo izrazite ome- 
jitve. Za 48 000 ha, to je približno 2/s celotnega območja, predlagamo, da režim 
določijo prizadete občine, s posebnim družbenim dogovorom, tako da režima ne 
bi določal zakon. Ureditev, kakršno predlagamo in ki bi bila v glavnem po do- 
sedanjih pripravah že soočena z veliko večino zainteresiranih dejavnikov, omo- 
goča, da se predlagani način gospodarjenja, ob pogojih varstva, tudi v praksi 
dejansko lahko uveljavi in da ne bo ostal prazna črka na papirju. 

Za to naj bi skrbela posebna interesna skupnost, ki bi jo za upravljanje 
narodnega parka ustanovili vsi zainteresirani, širše interese pa naj bi v tej 
skupnosti uveljavljala posebna delegacija, ki bi jo izvolila Skupščina Slovenije. 

Tovarišice in tovariši delegati! Čas nam danes ne dopušča, da bi lahko v 
uvodni besedi širše poudarili velik pomen vaše odločitve, da se pripravi za- 
konski osnutek o razširjenem Triglavskem narodnem parku. Nagel gospodarski 
in urbani razvoj s svojimi vplivi sega vedno višje tudi v gorski svet. Sedanji 
obseg in načini varstva gorskega sveta ne zadoščajo več, zato moramo ukrepati. 
Ce se boste strinjali z osnovnimi izhodišči za novo ureditev, bo izvršni svet naj- 
pozneje do konca junija predložil Skupščini osnutek zakona o Triglavskem na- 
rodnem parku. 

V Zboru združenega dela je bil podan predlog, da naj bi hkrati z osnutkom 
zakona o Triglavskem narodnem parku obravnavali po predlogu občine Kamnik 
tudi Kamniško-savinjski narodni park. Vendar je po krajši razpravi zbor od- 
ločil, da tega vprašanja ne bo obravnaval v okviru Triglavskega narodnega 
parka, prav zaradi občutljivosti tega področja, kot tudi zaradi odnosov in 
razmer, ki jih trenutno imamo z Avstrijo. Iz teh razlogov predlagamo, da bi 
v tem smislu obravnavali predlog za izdajo zakona o Triglavskem narodnem 
parku kot poseben zakon, medtem ko naj bi se območje Savinjskih in Kam- 
niških Alp obravnavalo posebej in posebej proučilo. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Izvršni svet predlaga, da se ta akt 
obravnava v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine tako, da 
se prva in druga faza zakonodajnega postopka združita in se hkrati obravnavata 
in sprejmeta prpdlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. 2eli kdo o tem pred- 
logu razpravljati? (Nihče.) Prosim, da o predlogu Izvršnega sveta glasujemo. 
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Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog za izdajo zakona sta obravnavala Odbor za urbanizem, stanovanj- 

sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki sta zboru predložila pismeni poročili. 

Pričenjam razpravo. K razpravi se je prijavil Franc Svetelj, delegat ob- 
čine Kamnik! 

Franc Svetelj : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Čeprav je tovariš Maver Jerkič v imenu Izvršnega sveta že odgovoril na predlog, 
ki je bil dan v Zboru združenega dela, sem dolžan delegatom Zbora občin posre- 
dovati stališče naše občinske skupščine do tega vprašanja. 

Delegati kamniške občinske skupščine podpirajo zamisel in predlog za iz- 
dajo zakona o Triglavskem narodnem parku, vendar menijo, da bi bilo prav, če 
bi s tem zakonom celoviteje zajeli tudi ostala območja v naši republiki, za katera 
menimo, da jih je treba z zakonom zavarovati oziroma razglasiti za nacionalni 
park. Zato je Skupščina občine Kamnik sklenila predlagati, da se v okviru danes 
obravnavanega zakona vključi tudi Kamniško-savinjski park. 

Julija 1975 je Zavod za spomeniško varstvo SR Slovenije na pobudo občine 
Kamnik izdelal gradivo za predlog za oblikovanje Kamniško-savinjskega narod- 
nega parka. Po tem predlogu, ki je bil posredovan tudi občinskim skupščinam 
Kranj in Mozirje, naj bi Kamniško-savinjski narodni park obsegal v glavnem 
ozemlje med Kokro in Savinjo in vključeval v prvo stopnjo zavarovanja le 
osrednji greben Kamniških Alp. Skupščina občine Kamnik je predlog za pro- 
glasitev Kamniško-savinjskega narodnega parka sprejela tudi v srednjeročni 
načrt občine za obdobje 1976—1980. Poseben interes za to so pokazale tudi vse 
občine ljubljanske regije, ki so, skupaj s Skupščino mesta Ljubljana, v letu 1976 
to nalogo vključile v dogovor o skupnih vprašanjih razvoja občin ljubljanske 
regije za obdobje 1976—1980. 

Tudi tovariš Edvard Kardelj je v razgovoru za Nedeljski dnevnik septem- 
bra 1977 v zvezi z zavarovanjem naših naravnih znamenitosti dejal: »Podobno 
zaščito, kot je predvidena za slovenski alpski svet s Triglavskim narodnim par- 
kom bi morale dobiti prirodne znamenitosti na vseh področjih Slovenije, 
ustrezno njihovim pogojem.« 

Razlogi, zaradi katerih predlagamo, da se hkrati s Triglavskim narodnim 
parkom z zakonom določi tudi Kamniško-savinjski narodni park, so predvsem 
naslednji: Kamniške ali Savinjske Alpe so tipičen predstavnik južnoapneniških 
Alp; njihova poglavitna značilnost je močna prevlada apnenca ter dolomitov. 
Apneniška sestava daje pečat njihovemu veličastnemu gorskemu izgledu že na 
zunaj. Dokazano je, da so Kamniške Alpe tvorile prvotno z Julijskimi Alpami 
enoten kompleks. 

Kamniško-savinjske Alpe kot naravna dediščina po kriterijih vrednotenja 
lahko sodijo v varstveno kategorijo narodnega parka ali krajinskega parka. 
Ker gre po ustavi SR Slovenije za dobrine splošnega pomena, ki so pod po- 
sebnim družbenim varstvom, je prav, da družbeni interes zavarovanja teh 
dobrin opredelimo celovito, v enem zakonu, ne pa da to razdrobimo na več 
predpisov, ki bodo med seboj časovno razmaknjeni za več let ali celo desetletij. 
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Menimo, da bi v tem pogledu lahko upoštevali tudi izkušnje v drugih re- 
publikah, zlasti v Hrvatski, kjer so z zakonom o nacionalnih parkih opredelili 
vse nacionalne parke v tej republiki, Plitvice, Risnjak, Mljet in Paklenico. 

Triglavski narodni park ne more biti domena samo treh občin, pač pa je 
treba zagotoviti vzajemnost in solidarnost vseh delovnih ljudi in občanov naše 
republike. Isto velja tudi za Kamniške oziroma Savinjske Alpe in najbrž še 
za katero področje v naši republiki. Gre torej za nacionalni interes, ki naj bi 
se izražal tudi prek skupne samoupravne interesne skupnosti za narodne parke 
v SR Sloveniji. Na tem območju, ki naj bi ga opredelili kot nacionalni park, 
se nahajajo številni naravni spomeniki, ki morajo uživati posebno varstvo. 

Meje posameznih območij narodnega parka naj bi se določile smiselno po 
predlogu Zavoda za spomeniško varstvo SR Slovenije iz leta 1975 v dogovoru 
z občinami Kamnik, Kranj in Mozirje. Razumljivo je, da se bo potrebno pred 
dokončno opredelitvijo meja in stopenj zavarovanja posameznih območij do- 
govoriti o skupnih interesih občanov in delovnih ljudi v teh območjih in upo- 
števati pogoje, ki bodo tem občanom zagotovili normalen razvoj in življenje 
v tem okolju. 

Naš predlog torej izhaja iz prizadevanj, da z enim zakonom celovito ure- 
dimo vprašanje sedanjih parkov v SR Sloveniji. Podrobneje smo predlog za- 
konskih rešitev obrazložili v pismeni obliki in ga danes tudi posredujemo 
predlagatelju. 

Predsednica Mara Zlebnik: Kdo še želi razpravljati? Obveščam vas, 
da je pismeni prispevek k razpravi predložil delegat iz občine Tolmin. Ali želi 
še kdo besedo? Ce nihče, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o Triglavskem narodnem parku se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja delovnih teles Skupščine in zbora, pripombe skupin delegatov 
in pripombe, dane v razpravi na seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (46 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 41. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o organu samoupravne delavske kontrole, ki ga je Skupščini predložil v obrav- 
navo njen izvršni svet. Za svojega predstavnika je določil Lojzeta Janka, po- 
močnika sekretarja Sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Osnutek zakona sta ob- 
ravnavala Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želijo predstavniki 
besedo? (Ne želijo.) 

Osnutek zakona je danes obravnaval tudi Družbenopolitični zbor v skladu 
z 72. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije. Stališče tega zbora ste pre- 
jeli na klop. 

Na podlagi predloženih gradiv pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o organu samoupravne delavske kontrole se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
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3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva stališča Druž- 
benopolitičnega zbora ter pripombe, predloge in mnenja delovnih teles Skup- 
ščine in zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (46 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. Ugotavljam tudi, 
da je bil predlagani sklep sprejet v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, 
o čemer bom predsednika tega zbora posebej obvestila. 

Odrejam 15 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.30 in se je nadaljevala ob 14.45.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Nadaljujemo sejo. Prehajamo na 42. 
točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o ukrepih v živinoreji. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen 
izrvršni svet. Za svojega predstavnika je določil Iva Marenka, republiškega pod- 
sekretarja v Republiškem sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
ki bo imel tudi uvodno obrazložitev k tej in k naslednjim točkam dnevnega 
reda, in sicer do točke 46. Prosim, besedo ima tovariš Ivo Marenk! 

Ivo Marenk: Tovarišica predsednica, spoštovane tovarišice in tovariši 
delegati! V skladu s sprejeto skupščinsko usmeritvijc*, naj bi se na zakonodaj- 
nem področju posamezna vprašanja urejala čimbolj celovito, prihaja Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije pred to skupščino s paketom petih zakonov, ki naj 
bi urejali nekatera najpomembnejša vprašanja na področju agrarne politike. 

Gre za spremembe in dopolnitve zakona o kmetijskih zemljiščih, ki naj 
bi urejal rabo in urejanje kmetijskih zemljišč, za nov zakon o združevanju 
kmetov, ki naj bi urejal oblike in vsebino samoupravne organiziranosti kme- 
tov, njihove medsebojne odnose pri pridobivanju in delitvi dohodka ter ob- 
veznosti združenih kmetov pri zadovoljevanju splošnih in skupnih družbenih 
potreb; za zakon o intervencijah v kmetijstvu in kompenzacijah v porabi hrane, 
ki naj bi urejal izvajanje planskih obveznosti republike v primerih, ko gre za 
izvajanje sprejete politike cen in življenjskega standarda ter za ukrepe, ki naj 
bi pospešili rast produktivnosti dela in prestrukturiranje v kmetijstvu ter po- 
spešili oblikovanje novih družbenoekonomskih odnosov v skladu s sprejetimi 
družbenopolitičnimi in planskimi usmeritvami; ža povsem nov zakon o pogojih 
in postopku za pridobitev pravice do preživninskega varstva kmetov, ki naj bi 
reševal socialna vprašanja tistih ostarelih in dela nezmožnih kmetov, ki dajo 
zemljo v zameno za ustrezno preživnino, in končno gre za osnutek zakona o 
ukrepih v živinoreji, ki je bil v tej skupščini že obravnavan, in sicer način 
in nosilci izvajanja najnujnejših ukrepov pri izvajanju programa razvoja živi- 
noreje kot najpomembnejše panoge kmetijstva v Sloveniji. 

Pri prvih štirih izmed navedenih zakonov gre za predloge za izdajo za- 
kona s tezami, kar naj bi služilo predvsem kasnejšemu izrekanju o predvidenih 
načelih in rešitvah s strani celotne delegatske baze in ustreznim predvidenim 
strokovnim razpravam. Izhodišča za izdelavo celotnega paketa teh zakonov so 
nastala predvsem na podlagi izkušenj in prakse kmetijskih in živilskih orga- 
nizacij združenega dela v občinah pri izvajanju zakonov s tega področja, ki so 
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bili sprejeti še pred novo ustavo, in seveda upoštevajoč nove sistemske re- 
šitve, ki so bile sprejete po novi ustavi. 

Praksa je pokazala, da v pogojih naglega spreminjanja agrarne strukture, 
pospešenega združevanja sredstev, večjih naporov za povečanje obsega in pro- 
duktivnosti kmetijske proizvodnje dosedanja zakonodaja ne ustreza več v ce- 
loti zahtevam in seveda tudi ne spremembam, ki so nastale v celotnem druž- 
benem sistemu po sprejetju nove ustave in sistemskih zakonov. Hkrati številne 
zahteve iz javne razprave v Socialistični zvezi delovnega ljudstva Slovenije v 
preteklem letu, ko je bilo obravnavano uresničevanje srednjeročnega plana 
razvoja na področjih proizvodnje, predelave in prometa hrane, že pomenijo iz- 
hodišče za načela, ki jih je treba upoštevati pri normativnem oblikovanju spre- 
jete politike na področju zadružne, zemljiške, socialne in ekonomske interven- 
cijske zakonodaje. 

V tem smislu pomeni predloženi paket teh zakonov za daljše obdobje 
osnovo za urejanje tistih odnosov v proizvodnji hrane, ki se oblikujejo med 
zaposlenimi v kmetijstvu pri uresničevanju s planom in z javno razpravo za- 
črtane politike. 

Prav tako mora ta zakonodaja pomeniti ne le podlago za urejanje odnosov, 
ampak v določenem smislu tudi dolgoročno usmeritev in podlago nadaljnjega 
razvoja na tem področju. 

Menim, da ni treba tega še posebej poudarjati, zaradi omejenega časa moje 
razprave. 

V zvezi s predvidenimi vsebinskimi rešitvami zakonov naj zlasti poudarim, 
da se vsi predloženi novi zakoni predvsem skušajo približati, zlasti to velja za 
zakon o združevanju kmetov, novim odnosom pri združevanju kmetov, zlasti 
v smeri večje kvalitete združevanja, poglobitve odnosov znotraj zadrug in se- 
veda opredelitve teh odnosov v popolnem skladu s sprejetim sistemom in za- 
konodajo na dohodkovni podlagi, tako glede obveznosti kot seveda tudi glede 
pravic kmetov v procesu združevanja. 

Glede zemljiške politike naj posebej opozorim na novosti v zvezi z opre- 
delitvijo statusa kmeta, na nekatere novosti v prostorskem planiranju, ki se 
skušajo opreti na celovit sistem planiranja, ;ter seveda na nujnost dopolnitve 
obstoječe zakonodaje v zvezi s komasacijami in zlasti melioracijami. Te so v 
zadnjih treh oziroma štirih letih dosegle takšen obseg, da terjajo ustrezno nor- 
mativno ureditev in ustrezno vključitev v celovit sistem agrarne politike kot 
sestavni del pri preoblikovanju agrarne strukture ter družbenoekonomskih od- 
nosov na tem področju. 

V zakonu o pogojih in postopku za pridobitev pravice do preživninskega 
varstva kmetov gre za rešitve, ki naj bi omogočile, da tisti kmetje, ki niso več 
dela zmožni zaradi starosti ali invalidnosti, v zameno za izročitev zemlje dobijo 
poleg starostne pokojnine tudi ustrezno preživninsko varstvo, ki naj bi jim 
po eni strani omogočilo ustrezno socialno varnost, na drugi strani pa boljšo, 
kvalitetnejšo in seveda celovitejšo obdelavo tistih slabo obdelanih zemljišč, ki 
pomenijo v nekaterih območjih Slovenije pomembno in trajno osnovo proiz- 
vodnje hrane. Gre za omejitev v tem smislu, da bi se takšna beneficija lahko 
uveljavljala v tistih območjih, kjer je moč dobiti prevzemnika, ki bi to zemljo 
obdeloval na organiziran način, in sicer v skladu s skupščinskimi stališči iz 
februarja tega leta v primerih, ko gre za posege pri urbanizaciji. 

V zakonu o intervencijah v kmetijstvu in o kompenzacijah v porabi hrane 
ne gre za nove rešitve, ampak za realizacijo že sprejete politike, ki je bila 
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opredeljena s planom iz 1975. oziroma 1976. leta, s tem da bi se povečal vpliv 
porabnikov hrane na programiranje nalog v kmetijstvu in živilstvu ter seveda 
da bi se na podlagi vsakoletne resolucije s kompenzacijami omogočila realiza- 
cija sprejete politike cen, koncipirane v Skupščini SR Slovenije, in ustrezna 
zaščita življenjskega standarda, vse pa seveda s končnim namenom, da se po- 
večuje produktivnost dela na področju kmetijstva in zagotovi reševanje pro- 
blemov na tem področju z ekonomskimi in ne s socialnimi ukrepi, ker bi 
slednji pripeljali kmetijstvo na socialno obrobje družbe. 

Glede na to, da ste o živinoreji že razpravljali v tej skupščini, naj povetn 
le to, da je bila v odborih zborov sprejeta usmeritev, ki jo je predlagatelj pred- 
ložil v osnutku in da so bila načela za sestavo tega zakona že sprejeta v pred- 
hodni skupščinski razpravi. 

Izvršni svet meni, da je prav, da je predložil predloge za izdajo teh za- 
konov v tem mandatnem obdobju Skupščine, da pa naj se v prihodnjem ob- 
dobju omogoči čim širša javna razprava, saj gre v bistvu za temelje družbeno- 
ekonomskega sistema na področju kmetijstva, z vsemi temeljnimi zakonodaj- 
nimi rešitvami. V tem smislu predlaga, da se skupaj z Zadružno zvezo Slove- 
nije, Gospodarsko zbornico Slovenije, Zvezo sindikatov Slovenije in predvsem 
Socialistično zvezo delovnega ljudstva Slovenije organizira javna razprava o 
teh zakonih v čim širšem krogu, zlasti v kmetijskih in živilskih organizacijah 
v občinah, v kmetijskih zemljiških skupnostih in pa seveda v ustreznih kra- 
jevnih skupnostih v občinah. Na ta način bi čim širši krog občanov in delovnih 
ljudi, zaposlenih v kmetijstvu, vključili v oblikovanje zemljiške politike in v 
koncipiranje zakonskih rešitev, tako da bi lahko septembra 1978. leta prvemu 
jesenskemu zasedanju zborov Skupščine predložili ustrezne končne rešitve v 
skladu z načeli, ki so bila sprejeta še v tej skupščini v tem mandatnem obdobju. 

Zato predlagam, da se ti štirje predlogi za izdajo zakonov dajo v javno 
razpravo. Osnutek zakona o ukrepih v živinoreji pa je bil že toliko v strokovni 
razpravi in v razpravi v delegacijah, da menim, da javna razprava pri tem 
zakonu ni potrebna. 

Hkrati vas prosim za podporo in seveda za nadaljnje sodelovanje pri obli- 
kovanju vseh teh zakonov. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa! K tej točki dnevnega reda 
je bila povabljena Zadružna zveza Slovenije. Osnutek zakona sta obravnavala 
Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajjio- 
pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želijo poročevalci 
besedo? (Ne želijo.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima 
tovariš Stojan Makovec, delegat občine Ajdovščina. 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Predložene zakone, ki jih je obrazložil tovariš Marenk, smo obravnavali 
v ustreznih aktivih. 

Prav gotovo je zakon o kmetijskih zemljiščih zelo pomemben in je tudi 
prav, da ga sprejmemo. Ne gre le za sprejetje tega zakona, ampak za dolgo- 
ročne razprave na terenu in tudi za dolgoročne procese dela. Prav gotovo bomo 
pri tem tudi naleteli na težave. Glede na to je treba zakon nujno sprejeti. 

Urejanje kmetijskih zemljišč tudi ni le stvar samih kmetijskih proizvajal- 
cev, ampak je stvar zemljiške skupnosti, ki mora biti nosilec zemljiške poli- 
tike. V okviru občin pa je to stvar vodnih skupnosti, za katere menim, da se 
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včasih prav gotovo premalo zavzemajo za ureditev določenih vprašanj. V zvezi 
z urejanjem zemljišč je mnogo dela pri melioracijah, pri komasacijah, ureditvi 
vodotokov itd. To pomeni, da gre za precejšnje delo in se bomo morali čimprej 
prilagoditi novemu sistemu. 

V zvezi s tem zakonom je bilo slišati v razpravi, da moramo opredeliti, 
kdo je in kdo ni kmet, da bo lahko vsak vedel, pri čem je. Zakon bomo lahko 
izvajali ne le, če bomo imeli oporo pri kmetijskih proizvajalcih, ki-so prav 
gotovo za ta zakon, ampak če ga bomo vsi podprli. Upam, da bomo pri tem 
tudi uspeli. 

Spregovoril bi še nekoliko o zakonu o združevanju kmetov. 

Predsednica Mara Žlebnik: Tovariš Makovec! Predlagam, da bi o 
vsakem zakonu razpravljali posebej, ker bo ta zbor pri vsakem sprejel tudi 
poseben sklep. Hvala! 

Želi o tem zakonu še kdo razpravljati? (Ne.) 
Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o ukrepih v živinoreji 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 te skupščine in tega zbora. 
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. 

Prehajam na 43. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Iva Marenka. 
Uvodno obrazložitev ste slišali. K tej točki dnevnega reda je bila povabljena 

Zadružna zveza Slovenije. Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli 
še »Oceno izvajanja zakona o kmetijskih zemljiščih«. Predloženo gradivo so 
obravnavali: Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor 
tega zbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Ludvik 
Štelcar, delegat občine Lenart. 

Ludvik Stelcar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ko je naša skupina obravnavala teze za ta zakon, je ugotovila, da je na 
2. strani pod 1/4 navedeno mnenje o rešitvi vprašanja združevanja sredstev za 
kmetijsko-zemljiške skupnosti. Konkretno je navedeno: »Posebno pomembno 
je, da nova zakonska ureditev razreši vprašanje finančnih virov za delovanje 
kmetijsko-zemljiške skupnosti itd.«. Na koncu je v tretjem odstavku navedeno: 
»Moralo bi se določiti tudi predpisovanje prispevka zavezancem davka od oseb- 
nega dohodka iz kmetijstva in dohodka kmetijskih organizacij.« 

Naša delegacija je mnenja, da naj se krog zavezancev razširi tudi na kme- 
tij sko-predel ovalno industrijo, ker je tudi ona dobila prihodke iz tega naslova. 
Hvala. 
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Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Štelcar! Kdo še želi raz- 
pravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kme- 

tijskih zemljiščih se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja delovnih teles te skupščine in tega zbora in pripombe, dane 
v razpravi na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! {54 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? {Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je ta zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na 44. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o združevanju kmetov, ki ga je skupaj s tezami za osnutek tega 
zakona predložil Skupščini SR Slovenije v obravnavo njen izvršni svet. Za 
svojega predstavnika je določil tovariša Iva Marenka. 

Uvod k tej točki smo slišali pri prejšnjih točkah. K tej točki dnevnega reda 
je bila povabljena Zadružna zveza Slovenije. Predloženo gradivo sta obrav- 
navala Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakono- 
dajno-pravna. komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Predloženi akt ob- 
ravnava danes tudi Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije, in sicer 
v smislu 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. Stališča tega zbora ste 
prejeli danes na klopi. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima to- 
variš Stojan Makovec! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Zakon o združevanju kmetov je prav gotovo pomemben akt, ki bo prav 
gotovo prinesel našim kmetijskim proizvajalcem lepšo bodočnost. Obravnava 
na terenu po krajevnih skupnostih je že potekala prejšnje leto in se bo seveda 
tudi nadaljevala, Ugotovili smo, da so naši kmetijski proizvajalci v glavnem 
pozdravljah osnutek tega zakona in zamisli, vsebovane v njem. Ponekod se je 
že pričelo z združevanjem zemlje, preden se je začelo govoriti o tem zakonu. 
To pomeni, da so sami kmetijski proizvajalci spoznali, da je ta zakon gospo^ 
darska nuja, predvsem če ugotovimo, da so v Sloveniji kmetijska zemljišča zelo 
razdrobljena. Tako na primer, če ima nekdo 3 do 5 ali 10 hektarjev obdelovalnih 
površin, ima pri tem prav gotovo 10, 15 ali tudi 30 parcel. To pomeni, da je 
današnja tehnologija zelo draga. Ce omogočimo predvideno združevanje kme- 
tov, bomo prav gotovo za 50 % več proizvedli na istih površinah, pa tudi 
prav gotovo s 50% manjšimi stroški in za 50 % porabili manj truda, manj de- 
lovne sile itd. To pomeni, da je to gospodarska nuja. S tem se bomo morali 
seveda vsi sprijazniti. To predvsem velja za tiste nekmete, ki so včasih zavora 
pri tem združevanju. Na primer: Ne terjamo, da bi na podlagi zakona nekoga 
razlastili in mu dejansko vzeli zemljo, ampak soglašamo s tem, da dobi vsak, ki 
se ni voljan vključiti v tako združevanje, protivrednost, bodisi kot zemljišče, 
bodisi kot odškodnino, ampak da ne zavira naprednih zamisli. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Makovec! Besedo ima 
Uroš Janko, predstavnik Zadružne zveze Slovenije! 
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Uroš Janko: Tovarišica predsednica, spoštovani delegati in delegatke! 
Nekoliko bom spregovoril o zakonu o združevanju kmetov. 

Menim, da je zakon o združevanju kmetov dejansko nastal na osnovi do- 
sedanjih razprav na terenu in na osnovi vseh dosedanjih oblik sodelovanja, ki se 
pojavljajo na terenu. To pomeni, da v zakonu predvsem poudarjamo kvalitet- 
nejše oblike združevanja dela, sredstev in zemlje, uveljavljanje skupnih vlaganj, 
prevzem skupnega rizika in delitev dohodka. Verjetno so to dokaj učene besede 
in včasih tudi nerazumljive, vendar se mi zdi, da bodo morale Zadružna zveza 
Slovenije, strokovne službe in vse naše organizacije kmetom predvsem ponu- 
diti različne modele in oblike tega združevanja, ker se zavedamo, da je proces 
združevanja dolgotrajen in da se bodo morali kmetje prav v zvezi s temi mo- 
deli in temi oblikami združevanja odločati za tiste oblike, za katere bodo me- 
nili, da so zanje najboljše in da jim dejansko zagotavljajo največjo ekonomsko 
in pa socialno varnost. 

Težišče zakona je predvsem na proizvodnem sodelovanju, ker želimo s 
skupnim planiranjem proizvodnje na ožjih ali širših lokacijah zagotoviti večjo 
proizvodnjo in pa seveda tudi višjo produktivnost. 

V zakonu, ki je bil sestavljen na podlagi sodelovanja s pristojnim repub- 
liškim sekretariatom, smo skušali opredeliti tudi nekatere pojme. Na primer 
pojem »združenega kmeta«. Menili smo, da bi bil »združeni kmet« vsakdo, ki 
trajno proizrvodno sodeluje z organizacijo, ki združi za skupno proizvodnjo 
delo, sredstva ali zemljo ali pa združi samo delo, del sredstev ali pa zemljo z 
drugimi kmeti, ali pa tudi z organizacijo, in ki nosi tudi skupni rizik. 

V zakonu so navedene tudi oblike združevanja in so predvsem poudarjene 
kmetijske zadruge in temeljne zadružne organizacije kot ena izmed oblik zdru- 
ževanja kmetov, ki naj bi bila najbolj primerna. Vsaj v dosedanjih razpravah 
so se kmetje dejansko odločali predvsem za te oblike, čeprav tudi ne smemo 
zanemarjati drugih oblik, kot so temeljne organizacije kooperantov in pa de- 
lovne organizacije kooperantov, vendar bi morale tudi te organizacijske oblike 
dejansko prevzeti funkcijo zadruge in temeljne zadružne enote, za katero me- 
nimo, da ni samo ekonomska, ampak da je tudi družbena kategorija, v ka- 
teri kmetje rešujejo tudi vse svoje preostale življenjske probleme. 

O namenu združevanja je bilo veliko govora in tudi že dosti povedano. 
Predvsem sta poudarjena povečanje dohodka in dvig produktivnosti, kar pred- 
log za izdajo tega zakona vseskozi tudi zasleduje. 

V zvezi z delitvijo dohodka so ponujene nekatere rešitve. Mislimo pa, da 
bo javna razprava, v kateri naj bi bil ta zakon, oblikovala dokončne predloge. 

Se veliko bi lahko govoril o tem zakonu, vendar se mi zdi, da bomo na tem 
mestu in pa v javni razpravi lahko izrekli še polno besed o tem, kako želimo, 
da bodo dejansko oblikovane zakonske določbe v zvezi s procesom združevanja 
dela in sredstev, da bomo hitreje dosegli višjo produktivnost dela in tudi re- 
šili določene ekonomske in socialne probleme. 

Tovarišica predsednica! Če mi dovolite, bi spregovoril tudi o predlogu za 
izdajo zakona o intervencijah v kmetijstvu in o kompenzacijah v porabi hrane. 
Zadružna zveza Slovenije podpira predlog za izdajo tega zakona, ker meni, da 
je bilo s temi sredstvi zelo veliko ustvarjenega in da je od teh sredstev de- 
jansko tudi odvisna uresničitev sprejetih načrtov. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Janko! Kdo še želi 
razpravljati? (Nihče.) 
22 
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Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva stališča Družbeno- 

političnega zbora Skupščine SR Slovenije, pripombe, predloge in mnenja, dana 
v poročilih delovnih teles Skupščine SR Slovenije in tega zbora in pripombe, 
dane v razpravi na današnji seji tega 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. 

Prehajam na 45. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o pogojih in postopku za pridobitev pravice do preživninskega varstva 
kmetov, ki ga je s tezami za osnutek zakona predložil v obravnavo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je določil tovariša Iva Marenka. 
K tej točki dnevnega reda je bila povabljena tudi Zadružna zveza Slo- 

venije. Predloženo gradivo sta obravnavala Odbor tega zbora za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru pred- 
ložila pismeni poročili. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovarišica Vida 
Medvešček, delegatka občine Piran! 

Vida Medvešček: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Delegacija občine Piran je v razpravi o predlogu za izdajo zakona o po- 
gojih in postopku za pridobitev pravice do preživninskega varstva kmetov spre- 
jela naslednja stališča: 

V naši občini je precej ostarelih kmetov, zlasti pripadnikov italijanske na- 
rodnosti, ker so se njihovi sinovi po 1954. letu izrekli za Italijo'. Občinska skup- 
ščina je na podlagi sprejetega občinskega odloka iz občinskega proračuna dajala 
preživnino tistim, ki so zemljo odstopili družbi. Ta zakon naj bi nujno rešil 
tudi vprašanje, kako urediti položaj kmetov, ki so doslej prejemali preživnino 
iz občinskih proračunov. Na to dejstvo opozarja tudi Odbor tega zbora za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj, katerega mnenje v celoti podpiramo. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovarišica Medveščkova! Zeli še 
kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o pogojih in postopku za pridobitev pravice do 
preživninskega varstva kmetov 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 SR Slovenije in zbora in pripombe, 
dane v razpravi na današnji seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
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Prehajam na 45. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o intervencijah v kmetijstvu in kompenzacijah v porabi hrane, ki ga je 
s tezami za osnutek zakona Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen 
izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je določil Iva Marenka. 
K tej točki dnevnega reda je bila povabljena Zadružna zveza Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona, s tezami za osnutek zakona, so obravnavali: Odbor 
tega zbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor tega zbora za fi- 
nance in Zakonodaj no-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena 
poročila. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o intervencijah v kmetijstvu in kompenzaci- 

jah v porabi hrane se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva predloge, pri- 

pombe in mnenja delovnih teles Skupščine SR Slovenije in 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. 

Prehajam na 47. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je predložila 
zboru v obravnavo in sprejetje predlog odloka o podaljšanju sodniške funkcije 
do 31. 12. 1978 sodnikom in sodnikom porotnikom okrožnih in okrožnih go- 
spodarski sodišč v SR Sloveniji, ki jim v obdobju od 1. aprila 1978 do 31. de- 
cembra 1978 izteka mandat, in predlog odloka o imenovanju članov Sveta 
Narodne banke Slovenije. 

Prehajam na predlog odloka o podaljšanju sodniške funkcije do 31. 12. 1978 
sodnikom in sodnikom porotnikom okrožnih in okrožnih gospodarskih sodišč 
v SR Sloveniji, ki jim v obdobju od 1. aprila 1978 do 31. decembra 1978 izteka 
mandat. 

Pričenjam razprav o predlogu tega odloka. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog tega 

odloka, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je podaljšana 
sodniška funkcija sodnikom in sodnikom porotnikom okrožnih in okrožnih go- 
spodarskih sodišč v SR Sloveniji, ki jim v obdobju od 1. aprila 1978 do 31. de- 
cembra 1978 izteka mandat. 

Prehajam na predlog odloka o imenovanju članov Sveta Narodne banke 
Slovenije. 

Pričenjam razpravo o predlogu tega odloka. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog od- 

loka, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog tega odloka. S tem so bili 
za člane Sveta Narodne banke Slovenije imenovani kandidati, navedeni v pred- 
logu tega odloka. 
22« 
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Prehajam na 48. 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 funkcionarjem 
ki vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja, ki se nanašajo na nji- 
hovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanje lahko postavi dele- 
gat v zboru tudi predsedniku Skupščine SR Slovenije, predsedniku zbora ali 
tudi predsednikom delovnih teles, kakor tudi skupščini samoupravne interes- 
ne 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 Celje in delegatsko vprašanje skupine delegatov mesta Lju- 
bljana. Danes smo vam na klop posredovali tudi delegatsko vprašanje skupine 
delegatov iz občine Ptuj. Na prvi del vprašanja skupine delegatov iz občine 
Celje bo odgovoril tovariš Ivo Marenk, republiški podsekretar v Republiškem 
sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano! 

Ivo Marenk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skrajšano vprašanje skupine delegatov iz Celja se glasi: »Iz obrazložitve 
predlagatelja zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks vidimo, da so v obveznostih republike, ki nareku- 
jejo uvedbo novega davčnega vira, udeležene kompenzacije, premije in regre- 
si v kmetijstvu, v višini okoli 51 % ali z več kot 350 milijonov dinarjev. 

Zanima nas, ali in v kakšni meri vse to vpliva na razvoj in povečevanje 
proizvodnje nekaterih ključnih kmetijskih pridelkov, ali so rezultati na tem 
področju ustrezni glede na višino ter na oblike naložb ter ali je ta oblika pre- 
livanja sredstev iz splošne porabe ekonomsko, socialno in še v kakšni meri 
opravičljiva.« 

Na vprašanje odgovarjam z naslednjim: Z družbenim planom SR Slovenije 
in z dogovorom o osnovah družbenega plana Jugoslavije za razvoj agroindu- 
strijskega kompleksa v obdobju od 1976. do 1980. leta so v zvezi s proizvodnjo 
hrane postavljene številne naloge, ki jim je glede na njihov pomen dan položaj 
prioritetnih planskih nalog. Pred proizvajalce hrane je kot temeljna postavlje- 
na naloga, da do 1980. leta zagotovijo tolikšen obseg proizvodnje, da s proiz- 
vodi, ki jih je v državi mogoče ekonomsko racionalno proizvajati, zadostimo 
svoje potrebe, odpravimo uvoz oziroma izkoristimo možnosti izvoza. To naj 
bi dosegli z večjo produktivnostjo dela, večjo tržnostjo kmetijske proizvodnje 
ter z odpravljanjem preživelega načina gospodarjenja na kmetijah ob hkrat- 
nem uvajanju novih družbenoekonomskih odnosov v kmetijski proizvodnji in 
na vasi. 

Da bi bile omenjne planske naloge realizirane, je v obeh planskih doku- 
mentih opredeljena vrsta ukrepov ekonomske politike, ki naj bi zagotovili rea- 
lizacijo. Glede neposrednih finančnih posegov so se republike in avtonomni 
pokrajini dogovorile, da bodo uvajale kompenzacije za hrano zaradi zagoto- 
vitve in izvedbe sprejete politike cen in varstva življenjskega standarda in 
nekatere druge posege v republikah in avtonomnih pokrajinah. Podobno je 
tudi družbeni plan SR Slovenije opredelil vrsto posegov, ki imajo pretežno 
značaj kompenzacij, s katerimi se ustvarjajo pogoji za povečanje produktiv- 
nosti dela, večjo proizvodnjo in na ta način za enakopravnost organizacij 
združenega dela pri pridobivanju dohodka. Na teh osnovah se do konca 1978. 
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leta na zvezni ravni uvajajo kopenzacije za mineralna gnojila, začasno pa 
tudi za sojo in mleko. 

Družbeni plan SR Slovenije pa je v poglavju III. pod točko 2, Smernice 
in okviri za ukrepe na področju sistema davkov in financiranje splošne porabe, 
opredelil vrsto in način gospodarskih intervencij v kmetijstvu in na področju 
hrane. 

Ukrepi ekonomske politike izhajajo iz plana in služijo za ustvarjanje pogo- 
jev za realizacijo planskih nalog in tudi nalog pri razvoju družbenoekonomskih 
odnosov. Sprejeti so bili v Skupščini SR Slovenije in so se v minulih letih iz- 
vajali, čeprav za njihovo izvedbo niso bili zagotovljeni viri in sredstva, zaradi 
česar je tudi nekaj neporavnanih obveznosti do organizacij združenega dela, pa 
tudi do federacije v okviru republiškega proračuna. 

Uvedbi plansko intervencijskih ukrepov gre pripisati, da so bile plansko 
proizvodne naloge v letih 1976 in 1977 izvedene. V obeh letih je bila v Jugo- 
slaviji realizirana predvidena rast kmetijske proizvodnje. V Sloveniji je bila 
povprečna stopnja rasti v obeh letih na področju kmetijstva 3 % oziroma za 
okoli 0,5% manjša od planirane. Zaostanek so povzročile izjemno neugodne 
vremenske razmere v sadjarstvu, vinogradništvu, hmeljarstvu v 1977. letu. 

Najpomembnejši dosežki v Jugoslaviji v zadnjih letih so: 
— zadostitev domačih potreb po pšenici, povečanje proizvodnje sladkorja, 

olja in koruze ter znatno povečanje proizvodnje in potrošnje mesa in mleka 
ter stabilizacija izvoza mesa. 

V tem času so bih tudi v proizvodnji hrane v Sloveniji narejeni precejš- 
nji premiki. Za ilustracijo navajam le nekaj primerov za obdobje od leta 1970 
do leta 1977: 

— tržna proizvodnja govejega mesa se je povečala za več kot 50 /o, svinj- 
skega mesa pa za 21%; 

— perutninskega mesa je bilo več za 112%, kar pomeni pokritje 45% 
potreb vsega jugoslovanskega trga; 

— količina tržnega mleka je bila v tem obdobju večja za 104 /o; 
— trenutno imamo največjo osnovno čredo govedi po vojni, in sicer prek 

270 000 glav; 
— podvojila se je uporaba umetnih gnojil; 
— na novo je usposobljenih in pridobljenih oziroma melioriranih okoli 

70 000 hektarjev obdelovalnih površin; 
— v specializirano usmerjeno proizvodnjo v kooperaciji je vključenih nad 

13 000 kmetij; 
— v družbenem sektorju je zgrajenih osem novih farm za mlečno proiz- 

vodnjo; močno se je moderniziralo kletarstvo in v gradnji je vrsta novih farm 
za proizvodnjo svinjskega mesa. 

Menim, da velja opozoriti tudi na to, da so v tehnologiji pri nekaterih 
proizvodnjah doseženi rezultati, ki so pomembni tako v Evropi kot tudi v sve- 
tu, zlasti pri plasmaju tehnologije v manj razvite dežele. 

Podrobneje so bili seveda dosežki kmetijske proizvodnje analizirani v 
okviru vsakoletnih analiz uresničevanja plana, ki so bile obravnavane in spre- 
jete tudi v Skupščini SR Slovenije. 

Na tej osnovi lahko ponovno ugotovimo, da so bili doslej doseženi rezul- 
tati ustrezni glede obsega proizvodnje, ne ustrezajo pa glede obsega in struk- 
ture naložb, dohodkovnega povezovanja med proizvodnjo, predelavo in trgo- 
vino, skupnih vlaganj in izvajanja melioracij. 
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V skladu z obveznostjo, s katero je vse nosilce plana zavezala Skupščina 
ob sprejetju akcijskega programa za izvajanje dogovora o uresničevanju druž- 
benega plana Jugoslavije za področje agr©industrijskega kompleksa, bo tudi 
v tem letu dan prikaz rezultatov izvajanja dogovora o planu. 

Glede upravičenosti nadaljnjega prelivanja sredstev splošne porabe, o če- 
mer delegati posebej sprašujejo, pa velja opozoriti na naslednje: 

Sprejeti ukrepi pomenijo z vidika uresničevanja celotne politike v srednje- 
ročnem obdobju pogoj za skladnost celotnega gospodarskega razvoja, uresni- 
čevanje sprejete politike cen in varstvo standarda, zmanjševanje pritiska na za- 
poslovanje, hitrejši razvoj tistih območij v Sloveniji, kjer je še znaten delež 
prebivalstva zaposlen v kmetijstvu, in hkrati tudi enega izmed pogojev za hit- 
rejše povečevanje celotne proizvodnje, njene tržnosti, produktivnosti in dohod- 
ka v kmetijstvu, s tem pa za ustvarjanje temeljev za zagotavljanje socialne 
varnosti zaposlenih v kmetijstvu in zmanjševanje socialnih problemov, ki bi 
jih bilo sicer potrebno reševati v bistveno večji meri kot doslej na podlagi 
neposredne prerazporeditve celotnega družbenega dohodka le za reševanje 
socialnih vprašanj. 

Hkrati je treba upoštevati, da je Slovenija sprejela v okviru Jugoslavije 
določene obveznosti pri proizvodnji in zagotavljanju hrane, ki jih je moč ures- 
ničiti le na podlagi usmerjanja družbenih sredstev na tista področja proiz- 
vodnje, ki so ključnega pomena za uresničevanje plana. V tem smislu bodo do- 
ločena prelivanja družbenih sredstev potrebna tako v tem kot tudi še v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju. 

Predsednica Mara Zlebnik: Na drugi del vprašanja skupine delega- 
tov iz občine Celje bo odgovoril Gojmir Vizovišek, predsednik delovne skupi- 
ne Zbora združenega dela in Zbora občin za proučitev statistične problematike. 
Prosim, besedo ima tovariš Vizovišek! 

Gojmir Vizovišek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov za pošiljanje delegatov na seje Zbora občin Skup- 
ščine SR Slovenije za občino Celje je postavila delovni skupini Zbora združe- 
nega dela in Zbora občin za proučitev statistične problematike naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

»Ko smo k predlogu odloka o statističnih raziskovanjih SR Slovenije v 
letu 1978 prebrali poročilo Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem 
Zbora občin, smo zasledili, da v zvezi s problematiko statističnih raziskovanj 
deluje posebna delovna skupina obeh zborov. Želimo, da bi ta delovna sku- 
pina o teh in drugih vprašanjih in problemih poročala zboru.« 

Odgovor je naslednji: 
V začetku L977. leta sta Zbor združenega dela in Zbor občin ustanovila 

delovno skupino z nalogo, da prouči problematiko na področju zajemanja in 
obdelave statističnih podatkov. Do ustanovitve delovne skupine je prišlo na 
podlagi številnih pripomb in vprašanj delegatov v zborih, podobnih temu, ki 
ga daje skupina delegatov iz Celja glede raziskave »spremembe priimkov in 
imen«. 

Problem, s katerim se je ukvarjala delovna skupina, je vsem dobro znan. 
Združeno delo ga občuti predvsem tako, da je neprestano pod pritiskom števil- 
nih subjektov, ki mu vsiljujejo obveznost dajanja podatkov, ne glede na to, 
ali imajo za to pravno pooblastilo ali ne. Zbiranje in dajanje podatkov terja 
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v organizacijah združenega dela veliko administriranja. Ena plat tega problema 
so torej veliki posredni stroški. Vzporedno s tem pa ugotavljamo tudi dvotir- 
nost ali celo večtirnost zbiranja podatkov o isti stvari s strani različnih organov 
oziroma organizacij. Heterogenost in številčnost statističnih raziskovanj je to- 
likšna, da ne, moremo dati odgovora na vprašanje, kdo vse pri nas zbira po- 
datke in tudi ne odgovora na vprašanje, ali je usposobljenost zbiralcev takšna, 
da je vselej zagotovljena resničnost in uporabnost danih podatkov. Ker števil- 
ni med njimi niso strokovno specializirani za to dejavnost, uporabljajo neenot- 
ne statistične standarde in klasifikacije; neenotne ali neustaljene pa so tudi 
statistične metodologije ter definicije pojmov. Zlasti institucije;, ki se prilož- 
nostno ukvarjajo s statističnimi raziskavami, anketami, ta vprašanja bolj ali 
manj po svoje niansirajo in menijo, da je to zanje najbolj precizno in popol- 
no. Nedvomno je v takih institucijah prisotno tudi nepoznavanje obstoječega 
fonda statističnih podatkov, nesposobnost njihove višje metodološke obdelave 
ali pa celo lagodnost pri delu. Organizacije združenega dela naj prek nove pri- 
lagojene statistične raziskave zanje opravijo delo, namesto da bi se same po- 
trudile in izluščile iz obstoječega fonda tiste podatke, ki jih potrebujejo. 

Velika količina podatkov o posameznih predmetih raziskovanja pa ne bre- 
meni samo statističnih subjektov, ampak sproža tudi problem zmogljivosti 
dveh osrednjih pooblaščenih statističnih organizacij. Hkrati pa velika količina 
in heterogenost zbiranja podatkov, pogosto povzroča zmotno presojo o vlogi in 
namenu teh dveh institucij, to je Službe družbenega knjigovodstva in Repu- 
bliškega zavoda za statistično raziskovanje, kot da sta le ti instituciji odgovorni 
za stanje na tem področju, ki je deležno tolikšne kritike. Dejansko pa obe in- 
stituciji opravljata le raziskave, določene z zveznimi in republiškimi predpisi. 

Če je statistika veda, potem sledi iz tega logičen sklep, da ne more vsakdo 
zbirati podatkov po svoji želji. Poleg tega ugotavljamo, da celo med pooblašče- 
nimi nosilci statističnih raziskovanj ni ustrezne koordiniranosti pri delu. Take 
pomanjkljivosti je skupina ugotavljala celo na republiški ravni, saj je bila me- 
todologija za izkazovanje, primerjanje in kontrolo izvajanj tistih določb samo- 
upravnih sporazumov, ki se nanašajo na sindikalno listo za leto 1977, sprejeta 
brez vednosti Službe družbenega knjigovodstva oziroma Zavoda SR Slovenije 
za statistiko. Razprava je pokazala, da je bilo to statistično raziskovanje ne- 
strokovno pripravljeno in da bi pomoč in sodelovanje Službe družbenega knji- 
govodstva bistveno olajšala in pocenila izvedbo te raziskave, tako pri subjektih 
samih kot tudi v Službi družbenega knjigovodstva, brez škodljivih stranskih 
učinkov. 

Prišli smo tudi do ugotovitve, da številni podatki, ki so predmet statistič- 
nih raziskovanj, v krajših ali daljših obdobjih izgubljajo svojo pomembnost. 
Nekateri podatki sploh niso več aktualni, vendar tisti, ki so dali pobudo za 
njihovo zajemanje, ne dajejo predlogov za njihovo opustitev. Zato lahko priča- 
kujemo, da bodo večji premiki na tem področju oziroma večja racionalizacija 
zajemanja podatkov, če se bo povsod utrdilo prepričanje, da pomeni vsako 
zbiranje in dajanje podatkov za organizacije združenega dela in druge sub- 
jekte določen materialni strošek. Glede tega je sedaj kar samoumevno pojmo- 
vanje, da gredo stroški v breme organizacij združenega dela. 

Delovna skupina je pri svojem delu ves čas sodelovala z Zavodom SR Slo- 
venije za statistiko in s Službo družbenega knjigovodstva ter z njima o vseh 
odprtih vprašanjih sprejela istovetna stališča. Ob tem je zlasti pomembna skup- 
na ugotovitev, da je treba sedanjo preobsežnost in heterogenost statističnih 
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raziskovanj, ki je še posebej značilna za Slovenijo, spraviti v razumne okvire. 
Ob tem skupina poudarja, da morata imeti obe instituciji še bolj aktivno vlo- 
go v procesu pripravljanja vseh tistih predpisov v republiki, ki imajo za posle- 
dico zbiranje in obdelavo podatkov. Gre za to, da bi moral iti skoraj vsak tak 
predpis v predhodno preveritev v eno izmed obeh organizacij. Ko je delovna 
skupina obravnavala prve delovne teze za zakon o Službi družbenega knjigo- 
vodstva, je v celoti podprla določbo, do kadar upravni in drugi organi na pod- 
lagi zakona določijo zbiranje in obdelavo finančnih podatkov, ki se nanašajo na 
delovno področje Službe družbenega knjigovodstva, morajo ti organi upošte- 
vati sistem knjigovodskih evidenc pri uporabnikih družbenih sredstev, enotni 
sistem njihovih žiro računov ter enotne statistične standarde. Poleg tega mora 
imeti Služba družbenega knjigovodstva zagotovljeno kontrolo. 

Številni primeri iz prakse, na katere so zlasti v zadnjem obdobju pogosto 
opozarjali delegati, navajajo k zaključku, da je nujno potrebna racionalna in- 
tegracija vse oisnovne družbeno pomembne informatike. Potrebujemo bolj enot- 
no in strokovno popolnoma samostojno organizacijo, ki bo poglavitni vir infor- 
macij širokega družbenega pomena. Ker pa se heterogenosti pobudnikov za stati- 
stična raziskovanja tudi v bodoče ne bo mogoče v celoti izogniti, je še toliko 
bolj potrebna popolna koordiniranost pri postavljanju statističnih nalog, in to 
že pred začetkom leta, tako da bi do dodatnih statističnih raziskovanj med le- 
tom. prihajalo le izjemoma. 

Za preteklo leto lahko ocenimo, da se je odnos do statističnega sistema in 
statistične službe precej spremenil in da dobiva tudi ta dejavnost, tretirana po 
ustavi kot dejavnost posebnega pomena, ustrezno veljavo in mesto. Začela se 
je okrepljena dejavnost na področju celovitejšega koncipiranja statističnega in 
družbenega informacijskega sistema tudi v celotnem jugoslovanskem prostoru. 
Ob pripravi programa statističnih raziskovanj za leta od 1978 do 1982 so bile 
sprejete in družbeno verificirane razvojne smernice jugoslovanskega statistič- 
nega sistema, sprejeti so bili zakoni o Službi družbenega knjigovodstva in 
Narodni banki. 

Uspešneje so se začeli reševati tudi organizacijski, tehnični in drugi statu- 
sni problemi statističnih organov in drugih za statistiko pooblaščenih organov 
in organizacij. V zvezi z vzpostavljanjem enotnega in celovitega statističnega 
sistema je prišlo v tem času do konkretnejšega sodelovanja in dogovarjanja 
med nosilci posameznih statističnih raziskovanj. Vzpostavljen je bil register 
organizacijskih enot in skupnosti kot eden izmed temeljnih povezovalnih 
instrumentov v statističnem sistemu. Oblikovane so bile posebne delovne sku- 
pine, zaradi uskladitve in določitve enotnih metodologij zbiranja in obdelave 
podatkov, na primer za potrebe samoupravnega planiranja, spremljanja eko- 
nomskih odnosov s tujino, spremljanja investicijske dejavnosti, raziskovalne 
dejavnosti, cen, življenjskih stroškov in tako dalje. 

V pripravi je zvezna resolucija o temeljih družbenega sistema obveščanja 
in njen osnutek vsebuje rešitve za odpravo številnih pomanjkljivosti na tem 
področju. Vsa obravnavana problematika je večinoma ožje strokovne narave in 
je zato tudi razumljiv omejen vpliv te delovne skupine na operativne rešitve. 
Skupina je imela predvsem vlogo posrednika pogostih opozoril delegatov, ugo- 
tavljala je probleme z bolj laičnega vidika, tako kot jih občuti praksa, in bila 
pobudnik povečane dejavnosti Zavoda SR Slovenije za statistiko in Službe 
družbenega knjigovodstva, ki sta že dala številne predloge in rešitve v smislu 
racionalizacije. 
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Ocenjujem, da je skupina prispevala k širšemu spoznanju, da so nujno 
potrebne hitre temeljne spremembe v statističnem sistemu. Ugotavljam tudi, da 
so za pred enim letom laično ugotovljene probleme iz prakse, ki so jih postav- 
ljali tudi delegati, danes že postavljene strokovne rešitve. 

Skupina meni, da je treba začeto delo z enako intenzivnostjo nadaljevati 
v novem mandatnem obdobju te skupščine in še bolj vztrajati pri doslednem 
izvajanju rešitev v praksi. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Vizovišek! 
Na delegatsko vprašanje skupine delegatov mesta Ljubljana bo odgovoril 

Dragan Mozetič! 

Dragan Mozetič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov mesta Ljubljana za delegiranje delegatov v Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije meni, da bi bilo glede na novo lestvico katastr- 
skega dohodka prav da se poplavno oziroma poplavljeno območje Ljubljanske- 
ga barja izvzame od obdavčitve. 

Delegati vprašujejo, kdaj bo republika izvedla novo klasifikacijo barjan- 
skih tal glede na predvideno novo- katastrsko kulturo »barjanski travniki«. 

Odgovor: Predvsem želim pojasniti, da nova lestvica katastrskega dohodka 
ko se višina katastrskega dohodka barjanskih in preostalih zemljišč zvišuje, 
nima za posledico tudi višjih davčnih obveznosti, ker vse občine vzporedno 
z uporabo novega katastrskega dohodka kot davčne osnove znižujejo davčne 
lestvice tako, da bo višina obdavčitve zadržana približno na isti ravni. Glede 
na to, da se katastrski dohodek ugotavlja na podlagi objektivnih kriterijev, to 
je ob upoštevanju povprečnega donosa po posameznih razredih katastrskih kul- 
tur, povprečnih materialnih stroškov, povprečnih cen kmetijskih pridelkov in 
drugega, je nižja donosnost barjanskih površin že izražena s katastrsko klasi- 
fikacijo zemljišč in z lestvicami katastrskega dohodka. Določene konkretne 
okoliščine, zaradi katerih posamezni zavezanec ne more doseči tako predvide- 
nega dohodka v primeru poplave, pa je možno pod določenimi pogoji tudi še 
upoštevati v obliki olajšav, kar vse uveljavlja zavezanec pri pristojni občinski 
davčni upravi. 

V še večji meri bo specifičnost barjanskega območja prišla do izraza z 
uvedbo nove katastrske kulture »barjanski travniki«. V tej zvezi je treba iz- 
vesti novo klasifikacijo teh zemljišč. Izvedbo te naloge je prevzel Geodetski 
zavod SR Slovenije in se dela izvajajo. Po oceni Geodetske uprave SR Slove- 
nije bo nova katastrska kultura uvedena v katastrski operat v roku, ki ga 
določa 38. člen zakona o zemljiškem katastru, torej najkasneje do aprila prihod- 
njega leta. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Mozetič! Tovariš Mozetič 
bo odgovoril še na vprašanje skupine delegatov iz občine Ptuj. 

Dragan Mozetič: Delegatsko vprašanje skupine delegatov iz občine 
Ptuj se nanaša na zagotavljanje namenskih republiških dopolnilnih sredstev 
občinam za priznavalnine borcem NOV. 

Zakon o republiškem proračunu za 1978 leto ne zagotavlja posebej na- 
menskih republiških dopolnilnih sredstev občinam za priznavalnine borcem 
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NOV. V določbah o zagotavljanju dopolnilnih sredstev občinam zakon določa 
pogoje, pod katerimi so občine upravičene do dopolnilnih sredstev iz republiš- 
kega proračuna. Občina, ki bo uravnala obseg splošne porabe tako, kot to pri- 
poročajo v Republiški skupščini sprejeti akti, ter bo za posamezne dejavnosti 
splošne porabe določila obseg potrebnih sredstev po 263. členu zakona o repu- 
bliškem proračunu, pa ji bo v proračunu občine vendar primanjkovalo sred- 
stev za izplačilo priznavalnin borcem NOV, lahko uveljavlja zahtevek za re- 
publiška dopolnilna sredstva. Takšno stališče velja za vSe občine, torej tudi 
za tiste, ki jim sicer po določbah 28. člena zakona ne bi pripadala republiška do- 
polnilna sredstva zato, ker so v strukturi proračunskih dohodkov prejele manj 
kot 12 % dopolnilnih sredstev iz republiškega proračuna. 

V 1977. letu so bila občini Ptuj kot dopolnjevani občini zagotovljena ce- 
lotna potrebna sredstva za izplačilo priznavalnin borcem NOV, kot jih je v 
okviru meril za 1977. leto ugotovil Republiški komite za borce NOV. 

Občinska skupščina Ptuj navaja, da potrebuje za izplačilo priznavalnin 
borcem NOV v 1978. letu za 2/s realizacije družbenega dogovora 2,3 milijona 
dinarjev. Republiški komite za borce NOV je po sprejetih merilih ugotovil, da 
je potrebno zagotoviti občini Ptuj 1,3 milijona dinarjev proračunskih sredstev 
za 2/s realizacijo dogovora o priznavalninah borcev NOV. 

Iz ureditve glede dopolnilnih sredstev za občine, sprejet za 1978. leto, pa 
izhaja, da ni možno uveljavljati republiških dopolnilnih sredstev samo za iz- 
plačilo priznavalnin borcem NOV, ne da bi tudi ostalo proračunsko porabo 
občina načrtovala skladno s to ureditvijo. 

Iz sedanjih ocen proračunskih prihodkov občine Ptuj za 1978. leto in ob- 
sega splošne porabe po sprejetih merilih za posamezna področja dejavnosti, 
ki jih določa 26. člen zakona, izhaja, da se bo občina Ptuj v 1978. letu lahko 
sama financirala in da bo tudi lahko sama zagotovila izplačila priznavalnin 
borcem NOV po merilih Republiškega komiteja za borce NOV. Če ta občina 
meni, da njeni lastni prihodki, vključno z novim davčnim virom iz osebnega 
dohodka, ne bodo zadoščali za financiranje dogovorjenega obsega splošne po- 
rabe po sprejetih merilih in za obveznosti do priznavalnin borcem NOV, lahko 
uveljavlja izjemen zahtevek za republiška dopolnilna sredstva v 1978. letu. 

Poleg občine Ptuj v zadnjem času poudarja problem zagotovitve sredstev, 
potrebnih za izvajanje družbenega dgovora o skupnih osnovah in merilih za 
podeljevanje priznavalnin borcem NOV, še nekaj občin. Pri analiziranju tega 
problema pa smo naleteli na podatke o porabi teh sredstev v občinah, ki na- 
rekujejo povečano opreznost pri sprejemanju odločitev glede dopolnjevanja 
občin posebej za ta namen. Nekatere občine namreč uveljavljajo zahtevke, ki 
jih ni mogoče ugotoviti pri analiziranju njihove porabe tudi kot porabo za ta 
namen. Zato bomo skupaj z Republiškim komitejem za borce NOV v teku tega 
leta poskrbeli za izvajanje družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih 
za podeljevanje priznavalnin borcem NOV tako, da bodo priznavalnine zago- 
tovljene, vendar pa tudi ravnanje občin usklađeno s predpisi občin. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Mozetič! Danes sta pred- 
ložili delegatski vprašanji skupina delegatov Skupščine občine Litija za Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije in skupina delegatov iz občine Koper. Na obe 
delegatski vprašanji bo odgovoril tovariš Maver Jerkič! 
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Maver Jerkič: Tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Litija 

je postavila naslednje delegatsko vprašanje: 
1. Več krajevnih skupnosti v območju občine Litija se vprašuje, kako rav- 

nati ob raznih akcijah za zboljšanje in modernizacijo cest in raznih komunal- 
nih naprav, kot so vodovodi, kanalizacija, električno omrežje in podobno, s tisti- 
mi lastniki vikendov, ki pri takšnih akcijah ne sodelujejo prostovoljno, kasneje 
pa uživajo sadove izboljšav. S samoprispevkom so zajeti vsi prebivalci s stalnim 
prebivališčem. Večina lastnikov vikendov prostovoljno prispeva k raznim 
akcijam krajevnih skupnosti. Približno ena četrtina pa trdovratno odklanja so- 
delovanje, pa čeprav gre le za sorazmeren del, sklicujoč se pri tem na veljavne 
zakone. 

2. Ponekod v krajevnih skupnostih opažajo primere, da v objektu, ki je 
bil zgrajen kot vikend hiša, ljudje že skoraj stalno prebivajo. Čeprav pretežni 
del časa prebivajo v vikendu, so stalno prijavljeni drugje in se tudi tako od- 
tegujejo skupnim akcijam v krajevnih skupnostih, kjer imajo pravzaprav 
stalno prebivališče. 

Ali-misli Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije predla- 
gati spremembe in dopolnitve veljavnih zakonov, da se ti problemi rešijo? 

Odgovor: S samoprispevkom ni mogoče obvezati lastnikov vikendov, da bi 
v raznih akcijah krajevnih skupnostih prispevali sredstva za gradnjo komunal- 
nih naprav. Pač pa 8. člen zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim 
zemljiščem (Uradni list SRS, št. 7/77) določa, da stavbno zemljišče v krajih in 
v območjih, ki niso urejena z urbanističnim ali z zazidalnim načrtom, ureja 
krajevna skupnost oziroma skupnost krajevnih skupnosti po predpisih, ki jih 
izda občinska skupščina v skladu z načeli tega zakona. V tem predpisu določi 
občinska skupščina zlasti način in pogoje, kako delovni ljudje in občani v 
krajevnih skupnostih zagotavljajo v skladu s plani, ki jih sprejemajo za izbolj- 
šanje komunalnih in stanovanjskih razmer, ureditev stavbnega zemljišča za 
svoje potrebe, kako združujejo sredstva za te namene in kako uresničujejo 
druge pravice v zvezi s stavbnim zemljiščem: 

Ob tem opozarjamo na določbe 40. člena tega zakona, po katerih je inve- 
stitor, uporabnik ali lastnik objekta dolžan plačati sorazmeren del stroškov za 
komunalne objekte in naprave, ki jih je upravljalec stavbnega zemljišča v 
skladu z zazidalnim načrtom oziroma z urbanističnim redom naknadno zgradil 
oziroma jih je zgradil potem, ko je bilo zemljišče oddano v uporabo. 

Glede na obrazloženo je potrebno, da občinska skupščina sprejme odlok iz 
8. člena zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem ter pri 
tem upošteva določbe 40. člena tega zakona. 

Krajevna skupnost naj predloži takoj tako zahtevo občinski skupščini. 
Na tej podlagi bo krajevna skupnost imela pravno veljavno možnost, da so 
tudi lasniki vikendov sorazmerno udeleženi pri stroških za komunalno urejanje. 

Na drugo vprašanje, ki ga je postavila skupina delegatov za Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije iz občine Koper, ki je predložila Skupščini SR Slo- 
venije tudi predloge za spremembe in dopolnitve republiškega zakona o stano- 
vanjskih razmerjih, namreč, kako to problematiko ocenjuje Republiški sekre- 
tariat za urbanizem oziroma Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in kdaj bo 
predvidoma predložen Skupščini v obravnavo in sprejetje predlog za spremem- 
bo zakona o stanovanjskih razmerjih, dajem naslednji odgovor: 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo proučil vsa vprašanja in probleme, 
ki jih je predložila skupina delegatov, ter bo svoje stališče sporočil Skupščini 
SR Slovenije, hkrati s poročilom o uveljavljanju družbenoekonomskih in sa- 
moupravnih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva. To poročilo je 
v nekaterih organih že v obravnavi in bo dopolnjeno tudi s problematiko s tega 
področja. 

Predsednica Mara Žlebnik: Želi morda kdo izmed delegatov posta- 
viti delegatsko vprašanje? (Ne.) 

Dovolite mi, da spregovorim še o nečem: 
Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! 
Z današnjo sejo zaključujemo bogato in ustvarjalno štiriletno delo. Pogla- 

vitna njegova značilnost je,' da vanj nismo bili vključeni samo mi, ki nam je 
danes na zadnji seji tega mandatnega obdobja pripadla ta čast in dolžnost, 
da to obdobje zaključimo, pač pa številni delovni ljudje in občani, ki so bili 
pred štirimi leti izvoljeni v delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti. S tem smo v naše politično in družbeno življenje vgradili nove kva- 
litetne elemente, ki nam zagotavljajo, da na mestih, kjer se odloča tudi o naj- 
širših skupnih vprašanjih, pridejo do izraza potrebe in interesi delovnih ljudi 
in občanov. 

Z zadovoljstvom lahko ugotovim, da smo to pionirsko delo dobro opravili. 
Ko uporabljam prvo osebo množine, mislim seveda pri tem na vse člane dele- 
gacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, zlasti pa na člane sku- 
pin delegatov za pošiljanje delegatov v naš zbor, ki so prav gotovo morali nositi 
levji delež bremena, da smo opravili tako obsežno in odgovorno delo, ki smo 
ga z današnjo sejo zaključili. 

Pregled našega dela, ki je razviden iz danes sprejetega končnega poročila, 
nam dokazuje ne samo pravilno usmeritev, ki je bila sprejeta z novo ustavo, 
pač pa tudi, da nas je pri izvrševanju delegatskih nalog, ki smo si jih zasta- 
vili, in nalog, ki sta nam jih zastavljala razvoj in čas, v katerem živimo, spre- 
mljala zavest delovnih ljudi in občanov, da je razvoj naše samoupravne socia- 
listične skupnosti izključno v njihovih rokah. Prepričan sem, da se bo ta za- 
vest še okrepila in da bo še bolj kot na nas vplivala na novo izvoljene člane 
delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti in na tiste delegate, 
ki bodo v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti izražali in zastopali potrebe 
in interese delovnih ljudi in občanov. 

Dovolite mi, tovarišice in tovariši, da se na koncu zahvalim za delo in so- 
delovanje vsem članom delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti, občinskim skupščinam, družbenopolitičnim . organizacijam na vseh rav- 
neh, zlasti pa članom skupin delegatov ter predsednikom in članom delovnih 
teles Skupščine SR Slovenije in tega zbora, našemu tovarišu podpredsedniku 
ter tovarišu sekretarju zbora, ki so v izvrševanje svoje odgovorne funkcije 
vložili še dodatne napore. Prav tako mi dovolite, da se zahvalim vsem pred- 
stavnikom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki so sodelovali v tem 
mandatnem obdobju v tem zboru, in vsem strokovnim sodelavcem v tej 
skupščini. 

Tovarišice in tovariši delegati! Vsem želim tudi v bodoče veliko uspehov 
in osebnega zadovoljstva pri uresničevanju ciljev našega socialističnega razvo- 
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ja in socialistične samoupravne demokracije ter mnogo sreče v življenju. (Dol- 
gotrajno ploskanje). 

Besedo ima tovariš Karel Sukič! 

Karel Sukič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Čeprav nimam pooblastila vseh tistih, na katere ste vi tovarišica predsed- 

nica ravnokar naslovili izražene globoke in prisrčne besede, mi dovolite, da 
v imenu prisotnih delegatov, s tem pa tudi v imenu vseh tistih, ki so nam 
to funkcijo zaupali, povem na kratko tole: 

Res je, da danes zaključujemo svoje naporno, toda plodno delo. Ravno za- 
radi tega, ker imam pri tem občutek, da je bilo to delo res plodno, se razhaja- 
mo z zadovoljstvom, hkrati pa tudi z odgovornostjo za uresničevanje vsega, kar 
smo zapisali v skupščinskih aktih in drugih sprejetih dokumentih. Ne glede 
na to, kje in pri kakšnem delu bomo, ostaja naša trdna odločenost, da nadalju- 
jemo naše delo in pri tem sodelujemo z vsemi tistimi, ki izhajajo iz idejnih 
pozicij, ki jih postavlja naš revolucionarni samoupravni socialistični razvoj. 
S tem bomo tudi prispevali še naprej svoj delež k ustvarjanju temeljnih po- 
gojev za vsebinsko bogato življenje in delo delegatov, ki prihajajo za nami. 

Ce je ob tem velikem delu, ki smo ga opravili, treba komu izreči posebno 
priznanje, sem prepričan, da ste to vi, tovarišica predsednica, ki ste s svojim 
nesebičnim delom in političnim ter strokovnim poznavanjem problematike, ki 
jo je zbor obravnaval, prispevali nemajhen delež k temu, da je poročilo o delu 
te skupščine lahko vsebinsko tako bogato. Menim, da izražam mnenje tudi 
drugih delegatov, če rečem, da vam gre zahvala tudi za tenkočuten posluh 
za problematiko, s katero smo se srečevali v občinah, in za to, da so se v tem 
zboru dejansko sintetizirali interesi, ki so se oblikovali v družbenopolitičnem 
in družbenoekonomskem življenju v naših občinah. _ i. 

Ob koncu mi dovolite, tovarišica predsednica, da vam tudi mi ob zahvali 
za vaše delo izrazimo najtoplejše želje za uspešno delo v vaši novi funkciji in 
za srečo v vašem osebnem življenju. (Ploskanje). 

Predsednica IVI ara Ž 1 e b n i k : Tovarišice in tovariši delegati. 
Obveščam vas, da je zbor pri vseh točkah dnevnega reda, kjer je sprejemal 

končne odločitve, usklađen z Zborom združenega dela in Družbenopolitičnim 
zborom. Prav tako vas obveščam, da je usklađen tudi s Skupščino Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije pri dveh zakonih, ki ju je skupščina te skupnosti 
obravnavala danes, in sicer pri zakonu o civilnih invalidih vojne in pri zakonu 
o varstvu družinskih članov osebe v obvezni vojaški službi, ki ju je ta zbor 
sprejel že na svoji prejšnji seji. , t - • 

S tem je dnevni red današnje zadnje seje izčrpan. Zato zaključujem bU. 
sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije, z željo, glede na to; da smo hitreje 
končali, kot smo menili, da ne boste danes odšli domov po tej seji, ampak da 
se bomo srečali ob 19. uri ob predvajanju napovedanega filma in nato na 
sprejemu. 

(Seja je bila končana ob 16.05.) 
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50. seja 

(22. februarja 1978) 

Predsedoval: Stane Markič, 
predsednik Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Stane Markič: Pričenjam 50. sejo Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Opravičili so se Jože Božič, Marko Bule, Stane Gavez, Vera Jukič, Ivan 
Žagar in Marjan Šiftar. 

Preden pričnemo z delom, predlagam, da bi obolelega podpredsednika Jo- 
žeta Božiča zamenjal tovariš Srečko Mlinarič. Ali se zbor strinja? (Da.) 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 49. seje zbora, 
2. predlog stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem uresničevanju dele- 

gatskega sistema v Skupščini Socialistične republike Slovenije, 
3. a) aktualna vprašanja organizacije in delovanja Izvršnega sveta Skup- 

ščine Socialistične republike Slovenije in republiških upravnih organov, 
b) problematika delovanja in organizacije občinskih upravnih organov, 
4. predlog za izdajo zakona o državni upravi, Republiškem izvršnem svetu 

in republiških upravnih organih, z osnutkom zakona, 
5. predlog stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje prostor- 

ske, urbanistične in zemljiške politike v Socialistični republiki Sloveniji, 
6. volitve in imenovanja, 
7. predlogi in vprašanja delegatov. 
Pri 5. točki dnevnega reda sodeluje Družbenopolitični zbor s pristojnima 

zboroma tako, da sprejema stališča. 
Predlaga kdo kakšno spremembo oziroma dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) 

Potem ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani 
dnevni red. 
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Na podlagi prvega odstavka 22. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora 
obveščam delegate, da sta Zbor združenega dela in Zbor občin na sejah dne 
25. januarja 1978 sprejela v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora osnutek 
zakona o izvajanju kazenskih sankcij. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 49. seje zbora. 

' Osnutek zapisnika ste prejeli. Predlaga kdo kakšno spremembo ali do- 
polnitev? (Nihče.) Če nihče, dajem odobritev zapisnika na glasovanje. Prosim, 
kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 49. 
seje zbora. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, obveščam 
delegate, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in z Zborom 
občin poslušali uvodno besedo k 2. točki dnevnega reda, ki jo bo dal predsednik 
Odbora Družbenopolitičnega zbora za družbenopolitični sistem tovariš Ludvik 
Golob, in uvodno besedo k 3. in 4. točki dnevnega reda, ki jo bo dala republiška 
sekretarka za pravosodje, organizacijo uprave in proračun tovarišica Eva Na- 
gličeva. Zato prekinjam sejo zbora in vas vabim, da odidemo v veliko dvorano 
Skupščine SR Slovenije. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 10.40.) 

Predsednik Stane M ar kič: Prehajamo na 2. točko dnevnega 
reda, to je na predlog stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem uresniče- 
vanju delegatskega sistema v Skupščini Socialistične republike Slovenije. 

Predlog stališč, priporočil in'sklepov je predložil Odbor Družbenopolitičnega 
zbora za družbenopolitični sistem. Obravnavali s,ta ga Komisija za pravosodje in 
Zakonodajno-pravna komisija. Predlog stališč, priporočil in sklepov je bil ob- 
javljen v Poročevalcu. Prejeli smo tudi poročili komisij, popravke k predlogu 
stališč, priporočil in sklepov in mnenje Izvršnega sveta. Danes smo prejeli še 
amandmaje Odbora za družbenopolitični sistem. 

K obravnavi te točke smo posebej povabili predstavnike Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije, Raziskovalne skupnosti Slovenije, Kulturne skupnosti Slo- 
venije, Zdravstvene skupnosti Slovenije in Skupnosti socialnega varstva 
Slovenje. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? Prosim! 

Ivica Znidaršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Tovariš Golob, predsednik Odbora za družbenopolitični sistem, je v svojem 

ekspozeju govoril o javni razpravi o nadaljnjem uresničevanju delegatskega si- 
stema v Skupščini Socialistične republike Slovenije, zato mi dovolite, da v 
imenu Odbora za družbenopolitični sistem pojasnim amandmaje k predlogu 
stališč, ki ste jih danes dobili na mizo. 

Odbor za družbenopolitični sistem je obravnaval stališča in predloge Za- 
konodajno-pravne komisije in Komisije za pravosodje ter jih v glavnem upo- 
števal. Imate jih pred seboj, oblikovane kot amandmaje. 
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Zakonodajno-pravna komisija je bila mnenja, da je dan v zadnji alinei 
v 3. točki, poglavje II, prevelik poudarek skupinam delegatov za delegiranje de- 
legatov v Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije. To 
je Odbor upošteval in oblikoval prvi amandma, ki ga imate pred seboj. 

Prav tako je Odbor upošteval tudi pripombo k točki 5, poglavje II, kar je 
oblikovano v drugem amandmaju Odbora. 

Ni pa Odbor upošteval, da naj se dokument razdeli na poglavja: stališča, 
priporočila in sklepi, ker se tekst prepleta in bi bilo sedaj zelo težko stališča, 
priporočila in sklepe strniti v novo poglavje. 

Odbor je razpravljal tudi o predlogu Komisije za pravosodje in upošteval 
pripombo k točki 11. To je tretji amandma. 

Odbor predlaga zboru, da dokument sprejme skupaj s predloženimi 
amandmaji. 

Predsednik Stane Markič: Želita predstavnika komisij besedo? (Ne.) 
Pričenjam razpravo1. Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) Kaže, da smo že 

precej izčrpali to razpravo, vključno s posveti, ki smo jih imeli v občinah in v 
delovnih telesih. 

Predlagam, da preidemo h glasovanju o amandmajih. Prosim, kdor je za 
amandmaje, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predložene 
amandmaje. 

Glasujmo še o stališčih, priporočilih in sklepih. Prosim, kdor je za, naj 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel stališča, priporo- 
čila in sklepe o nadaljnjem uresničevanju delegatskega sistema v Skupščini 
Socialistične republike Slovenije. 

Preden nadaljujemo z delom, predlagam, da združimo obravnavo 3. in 4. 
točke dnevnega reda. Gre namreč za problematiko, ki se dopolnjuje; zato je 
skupna obravnava bolj smotrna, zlasti še, ker obe analizi prispevata k bolj- 
šemu razumevanju predloženega zakona oziroma predloženih tez za zakon. 

Ali se zbor s tem predlogom strinja? (Da.) Ima kdo kakšen ugovor? (Nihče.) 

Potem prehajamo na 3. in 4. točko dnevnega reda, na raz- 
pravo o aktualnih vprašanjih organizacije in delovanja Izvršnega sveta Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije in republiških upravnih organov, o pro- 
blematiki delovanja in organizacije občinskih upravnih organov ter o pred- 
logu za izdajo zakona o državni upravi, Republiškem izvršnem svetu in re- 
publiških upravnih organih, s tezami za osnutek zakona. 

Vsa gradiva je predložil Izvršni svet. S tem, da je Izvršni svet predlagal, 
da se osnutek obravnava kot teze, je v bistvu tudi sprejeto stališče našega Od- 
bora za družbenopolitični sistem. 

Gradiva so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za 
pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija. Prejeli ste obe analizi, predlog za 
izdajo s tezami, poročila in v informacijo predlog za izdajo zakona o temeljih 
sistema državne uprave ter o Zveznem izvršnem svetu in zveznih upravnih 
organih. 
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K obravnavi te točke sta bila povabljena predstavnika Sekretariata Za 
pravosodje, organizacijo uprave in proračun in Inštituta za javno upravo pri 
Pravni fakulteti. Ali želi predstavnik predlagatelja še kaj reči? (Ne.) Ali želi 
poročevalec Odbora dopolniti pismeno poročilo? (Ne.) Ali želita predstavnika 
komisij besedo? Prosim, tovarišica Cotarjeva! 

Lojzka Čotar ; Tovarišice in tovariši! 
Komisija za pravosodje se je pri predlogu za izdajo zakona o državni upravi 

omejila le na obravnavanje tistih določb zakona, ki se neposredno ali smiselno 
uporabljajo za posebne institucije. Posebej se je zadržala pri določbah zakona o 
samoupravnih pravicah in obveznostih ter delovnih razmerjih. S tem v zvezi 
je bilo v Komisiji izraženo mnenje, da zakon v 316. členu ni dovolj jasen. 

Razprava v Komisiji je opozorila tudi na potrebo, da se zakon obravnava 
v treh fazah in da naj bo dan v čim širšo razpravo, kar smo pravzaprav že 
dosegli. 

Ker sem že pri besedi, tovariš predsednik, dovolite, da prenesem še bistven 
del razprave iz Republiškega sindikata delavcev uprave in pravosodja, kamor 
nas je bilo vabljenih nekaj delegatov Družbenopolitičnega zbora. Podala bom 
le tiste pripombe, za katere je prav, da jih pozorno spremlja tudi naš zbor: 

1. Zaradi pomembnosti zakona je treba vztrajati, da gre zakon v trifazni 
postopek. 

2. Vsebinsko je treba dopolniti osmo poglavje zakona, ki opredeljuje samo- 
upravne pravice delavcev in delovnih skupnosti organov uprave. Pri tem ne bi 
smeli biti bolj restriktivni od zakona o združenem delu; prav tako tudi ne bi 
smeli dajati preširokih pooblastil posameznim funkcionarjem oziroma pred- 
stojnikom. 

3. Znotraj delovne skupnosti bi moral biti prisoten večji vpliv družbeno- 
političnih organizacij, posebej še sindikata, ki ima tudi v zakonu o združenem 
delu posebno mesto. 

Ostali del konkretnih pripomb Republiškega sindikata delavcev uprave in 
pravosodja bo še posredovan, ker je še dana možnost širše in daljše razprave. 

Predsednik Stane Markič: Prosim, kdo želi besedo? Prosim, to- 
variš Brecelj! 

Marijan Brecelj : Tako predlog republiškega kot tudi zveznega za- 
kona predvidevata, da se z njima rešujejo tudi vprašanja nagrajevanja oziroma 
delitve osebnega dohodka. Zato za vprašanje, ki ga že dolgo rešujemo, do sedaj 
nismo našli primernih rešitev. Mislim pa, da je to vendarle vprašanje, ki bi ga 
bilo treba posebej obravnavati. Po mojem mnenju bi bilo treba sprožiti vsaj 
vprašanje, ali ne bi to materijo reševali s posebnim zakonom. S posebnim za- 
konom prav zato, ker menim, da bi sicer težko enotno reševali vprašanja de- 
litve dohodka v državni administraciji in v vseh strokovnih in v drugih službah, 
denimo družbenopolitičnih organizacij. Predlagam, da pripravljalci zakona 
razmislijo o tej pobudi. 

Predsednik Stane Markič: Prosim, kdo želi besedo? Prosim, tovariš 
Srečko Mlinarič! 
23 
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Srečko Mlinaric: Tovariš Brecelj je sprožil vprašanja, kako v 
upravnih organih zagotoviti osebni dohodek. Tudi jaz mislim, da je za to lahko 
poseben zakon. To je stvar dogovora, kako naj bi sicer menjavo dela začeli in 
izpeljali. Moram pa reči, da je gradivo preveč subjektivno, ko gre za sestavo 
in ocenjevanje programov. Preveč je poudarjen subjektivni faktor, saj programe 
ocenjujemo od danes do jutri in nimamo celovitosti. Ker se programi lahko 
vsak dan spreminjajo, je seveda na osnovi tega težko pridobiti dohodek in na 
tej osnovi deliti osebne dohodke. 

Morali bi tudi opredeliti metodologijo sestave in spreminjanja programov. 
Ni nujno, da metodologijo zapišemo v sam zakon, toda zakon jo mora zahtevati. 

Pri kadrovski politiki želim podčrtati, da mora anonimnost posameznih 
strokovnih ali političnih delavcev v organih uprave odpasti, če hočemo dobiti 
kvalitetne kadre v te organe. 

Strinjam se s tem, kar je že tovarišica Čotarjeva povedala, da naj gre zakon 
v normalni postopek in da naj republiški odbor, ki bi moral biti nosilec vseh 
razprav v občinah, sumira vse pripombe, tako s političnega kot vsebinskega 
vidika. 

Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Mislim, 
da to, da se razprava v našem zboru ni razvnela, v bistvu pomeni, da so nekateri 
glavni problemi v zvezi s predloženimi tezami vendarle že bili močno naka- 
zani v Svetu za družbenopolitični sistem pri Republiški konferenci Socialistične 
zveze in prav tako tudi v našem Odboru za družbenopolitični sistem. V nadalj- 
nji razpravi o tezah bo treba te stvari dosti bolj osvetliti in vključiti v razpravo 
tudi druge pristojne organe in družbenopolitične organizacije. 

Predlagam, da sprejmemo takle sklep: 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da vrsto problemov, ki jih odpirata 

obe predloženi analizi, rešuje novi sistem zakonov o državni upravi, o Repu- 
bliškem izvršnem svetu in o republiških upravnih organih. 

Zbor zato meni, da v zvezi s predloženimi analizami ni potrebno sprejemati 
posebnega dokumenta. Kljub temu pa opozarja na nekatera vprašanja, in sicer: 

— Analizi sicer odražata stanje na obravnavanem področju, vendar po- 
svečata premalo pozornosti vzrokom za neizvrševanje nekaterih nalog oziroma 
se preveč zadržujeta pri materialnih pogojih dela. Analizi ne dajeta podlage za 
oceno delovanja upravnih organov na področju zagotavljanja ustavnosti in za- 
konitosti, kar je vsekakor pomanjkljivost predloženega gradiva. Obenem zbor 
ugotavlja, da se na nekaterih področjih kasni s sprejemanjem podzakonskih 
predpisov, kar ovira dosledno uresničevanje nekaterih zakonov. Temu vpra- 
šanju je potrebno v prihodnje posvetiti večjo skrb. 

Na področju sodelovanja in drugih oblik odnosov med republiškimi in 
občinskimi upravnimi organi se v zadnjem času opaža napredek. Ta proces je 
potrebno v bodoče še pospeševati, kar nalaga republiškim upravnim organom 
večjo skrb za krepitev teh odnosov, za učinkovitejšo pomoč občinskim upravnim 
organom in za nadzorstvo nad delom teh organov, zlasti na področju izvrševanja 
zakonov in drugih predpisov. 

Ustrezno reševana kadrovska vprašanja so pogoj za učinkovito delo orga- 
nov državne uprave. To mora biti permanentna naloga vseh subjektov, ki so 
odgovorni za kadrovska vprašanja. V načelu je potrebno izenačevati položaj 
delavcev v organih državne uprave s položajem delavcev v združenem delu ter 
s tem v zvezi jasnejše opredeliti pridobivanje dohodka ter osnove za delitev 
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sredstev za osebne dohodke in skupno porabo v skladu z načelom delitve 
po delu. 

Strokovno usposabljanje delavcev v organih državne uprave je bistveni 
pogoj za njeno učinkovito in zakonito delo. Sedanje stanje na tem področju 
ne zadovoljuje. Prek samoupravnih aktov in zakonskih predpisov bo potrebno 
zagotoviti večjo spodbudo in dolžnosti delavcev v teh organih, da se nenehno 
strokovno in tudi sicer izobražujejo. Izvršni svet Skuoščine Socialistične re- 
publike Slovenije naj zato pripravi srednjeročni program vzgoje in izobraže- 
vanja delavcev v organih državne uprave. 

2. Zbor sprejema predlog za izdajo zakona o državni upravi, Republiškem 
izvršnem svetu in republiških upravnih organih. 

3. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije. 

4. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet upošteva predloge, stališča 
in mnenja, izražena v poročilih delovnih teles Skupščine Socialistične republike 
Slovenije oziroma Družbenopolitičnega zbora, v družbenopolitičnih organiza- 
cijah ter v razpravi na tej seji. 

S tem sklepom smo skušali zajeti vso razpravo, ki je bila do sedaj v od- 
borih. Mislim, da so smiselno zajete tudi pripombe, ki so bile danes na seji zbora. 

Ima kdo kakšno pripombo v zvezi s predlaganim sklepom? Kakšen spre- 
minjevalni ali dopolnilni predlog? (Ne.) Se potem strinjamo, da sprejme zbor 
ta sklep? (Da.) Prosim, kdor je za, 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 5. točko dnevnega reda, to je na predlog stališč, 
sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje prostorske, urbanistične in 
zemljiške politike v Socialistični republiki Sloveniji. 

Gradivo sta predložila Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja Zbora združenega dela in Odbor za urbanizem, stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin. 

Gradivo so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, Komisija za 
narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija. Gradivo in poročili Komisije smo 
prejeli. Prejeli smo tudi mnenje Izvršnega sveta. Danes smo prejeli poročilo 
Odbora in predlog stališč, katera naj bi zbor sprejel na podlagi 72. člena po- 
slovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije in 19. člena poslovnika 
Družbenopolitičnega zbora. Prejeli smo tudi amandmaje predlagatelja. 

K tej točki so bili posebej povabljeni predstavniki Skupnosti za varstvo 
okolja Socialistične republike Slovenije, Zveze stanovanjskih skupnosti Slove- 
nije, Zveze komunalnih skupnosti Socialistične republike Slovenije in Urbani- 
stičnega inštituta Socialistične republike Slovenije. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? Prosim, tovariš Novak! 

Peter Novak: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši 
delegati! Dovolite mi, da v imenu obeh odborov podam nekatere uvodne misli 
k dokumentu, katerega danes sprejemate, predvsem pa k stališčem, ki jih boste 
sprejeli glede na to, da oba odbora menita, da ta dokument predstavlja začetek 
novih pogledov na urejevanje prostora oziroma na uvajanje novih načinov pri 
reševanju perečih problemov. 
23» 
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Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora zdru- 
ženega dela in Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja Zbora občin sta Skupščini SR Slovenije predložila v razpravo 
in sprejetje predlog stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje 
prostorske, urbanistične in zemljiške politike v Socialistični republiki Sloveniji 
na podlagi sklepov obeh pristojnih zborov ter na podlagi stališč vašega zbora. 

Predloženi dokument, ki je danes pred vami, pomeni nadaljnji korak k 
uspešnejšemu razreševanju ustavnih načel na področju prostorske, urbanistične 
in zemljiške politike. Mislim, da se strinjate z menoj, ko trdim, da pomenijo 
predloženi sklepi, priporočila in stališča dejansko akcijski program vseh dejav- 
nikov v prostoru. Prostor pa je glede na svojo vseobsežnost celovit. Torej za- 
vezuje tako nosilce nalog kakor tudi vse nas. Hkrati se moramo zavedati, da še 
tako dobro pisana beseda ne pomeni veliko, če ni prisotna splošna družbeno- 
politična pripravljenost, če za njo ne stojijo delovni ljudje in občani, ki bodo 
sprejete obveznosti in dokumente tudi izvajali. 

Da bi dosegli temeljit preobrat glede na dosedanjo prakso in da bi se 
čimprej približali izpolnitvi ustavnih načel tudi na teh, za življenje in delo 
tako pomembnih interdisciplinarnih in soodvisnih področjih, bodo potrebni ve- 
liki napori in močna družbena akcija. Predloženi dokument pomeni začetek 
zakonodajnega urejanja teh problemov na novih osnovah. Temu dokumentu 
bodo sledile še spremembe in dopolnitve predpisov o sistemu družbenega pla- 
niranja, skupaj s prostorskim planiranjem. Spremenjeni bodo predpisi, ki ure- 
jajo urbanistična in zemljiška območja, lastninske odnose pri pridobivanju 
gradbenih, lokacijskih in drugih dovoljenj ter podobno. Vsebinske rešitve v 
novih predpisih bodo osnovane na samoupravnem dogovarjanju in sporazume- 
vanju, politika omejevanja pa bo možna le v izjemnih primerih, pretežno v 
prehodnem obdobju, ko se morajo odpraviti najhujša dosedanja odstopanja in 
nepravilnosti. 

Predlog stališč na neposreden in jasen način .opredeljuje poglede na novo 
samoupravno obnašanje posameznih dejavnikov v prostoru. Podrobno je po- 
udarjena misel, ki je bila izražena tudi v razpravi v vašem zboru in podana 
v obiiki stališč, da je potrebno, da vsi zainteresirani sprejmejo svoje prostorske 
plane kot družbene dogovore, ki lahko najceloviteje in najustrezneje urejajo 
prostorsko problematiko, še posebej velike posege v prostor, ki prizadenejo 
človekovo okolje. 

Vsi imamo skupno izhodišče: skladnejši razvoj celotne družbe s smotrnim 
usklajevanjem gospodarskih, socialnih, kulturnih, prostorskih, ekoloških in 
drugih možnosti razvoja. Naloge, vezane na politiko prostorskega urejanja in 
usmerjanja procesa- urbanizacije, varstvo in izboljšanje delovnega in življenj- 
skega okolja kot tudi sredstva za njihovo uresničevanje, so eden od najpo- 
membnejših vsebinskih sestavnih delov družbenega in ekonomskega razvoja. 

To nam dokazuje tudi zgodovinski razvoj človeštva. Rojevali in umirali 
so rodovi. Spreminjale so se družbenopolitične ureditve, proizvajalna sredstva, 
način življenja in tako dalje. Od vsega tega pa nam je ostala ohranjena v naj- 
večji meri le dediščina, vezana na posege v prostor. Dolgoročnost posledic po- 
segov v prostor opredeljuje torej njihovo pomembnost. Vsaka doba je pustila 
svoj pečat ravno v prostoru. 

Globoke družbene spremembe, katerim smo danes priča pri nas, pa se na 
žalost ne odražajo v celoti tudi na področju prostorskega urejanja. Slabo ali 
nepremišljeno prenašanje rešitev iz razvitih dežel in velika odsotnost kritičnih 
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analiz dosedanjega razvoja urbaniziranih naselij v kapitalistični in centrali- 
stično urejeni socialistični družbi na vzhodu onemogočata pravočasno prepre- 
čevanje odstopanj na tem področju. Ob tem naj opozorim tudi na to, da je 
prostorsko planiranje lahko le toliko kvalitetno, kolikor so planerjem dostopni 
neposredno prikazani dolgoročni cilji družbenega in ekonomskega razvoja. 

Zato je potrebno posvetiti vso pozornost ravno neposrednemu razčlenje- 
vanju naših, v ustavi in drugih dokumentih zapisanih smernic razvoja. Pogosto 
ravno razkorak med trenutnimi zahtevami in dolgoročnimi cilji, neopredelje- 
nost družbenopolitičnih dejavnikov na nivoju občin ali mest o bodočem druž- 
benoekonomskem razvoju pušča planerjem prostor, da sami iščejo rešitve, do 
katerih potem zavzemamo kritična stališča. 

Smotrna raba in organizacija v prostoru in varstvo kvalitetne zemlje z 
družbeno preverjeno namensko porazdelitvijo bodo pripomogli k boljšemu obli- 
kovanju urbaniziranih naselij in ruralnih območij in odpravljeno bo nasprotje 
v procesu preoblikovanj a kmetijskega zemljišča za druge namene, ki so v vsak- 
danjem življenju žal nujni, način sam pa je odvisen od sistemsko natančno opre- 
deljenih načel in moralnih vrednost človeka, ki je njihov glavni izvajalec. 

Ze do sedaj so bila v Socialistični republiki Sloveniji prisotna intenzivna 
prizadevanja za smotrno gospodarjenje s prostorom, za načrtno razporejanje de- 
javnosti v prostoru, za usmerjanje urbanističnih tokov, saj smo spejeli celo 
način razporeditve mest in naselij, tako imenovani policentričen sistem. Vendar 
pa se ta prizadevanja niso realizirala na najbolj primeren način. Vse preveč so 
prihajale do izraza težnje po odločanju v ožjih sredinah, pri čemer je bila 
zapostavljena ustavna preobrazba na teh področjih. Tako nismo uspeli dovolj 
učinkovito uveljavljati družbenih interesov na posameznih področjih, kot so 
kmetijstvo, gozdarstvo, stanovanjsko in komunalno gospodarstvo, urejanje in 
oddajanje stavbnih zemljišč, prometna infrastruktura in tako dalje. 

Menimo, da bo odpravljanje zaostrenih nasprotij dolgotrajnejši proces, za- 
vedamo pa se, da je potrebno nekatere probleme urediti učinkovito in takoj. 
Zato je potrebno takoj poenostaviti upravne postopke za pridobitev lokacijskih 
in gradbenih dovoljenj, urediti položaj nedovoljenih gradenj, zagotoviti učin- 
kovito zaščito kmetijskih zemljišč in določiti vrsto objektov, ki so regionalnega 
pomena. 

Hkrati predlagamo, da Skupščina priporoči najpomembnejšim nosilcem 
izvajanja nalog, kot so občine, samoupravne interesne skupnosti, izobraževalne 
in raziskovalne institucije ter poslovne banke, da skupaj in učinkovito pri- 
stopijo k izpolnjevanju dogovorjenih nalog. 

Odbora sta pri pripravi gradiva upoštevala vse pripombe, mnenja in sta- 
lišča delovnih teles Skupščine in zborov, delegatov v zborih ter stališča vašega 
zbora. Ob tem sta vključila v dokument problematiko varstva okolja le v toliki 
meri, kolikor se najtesneje povezuje z obravnavano vsebino, upoštevajoč dej- 
stvo, da je Skupščina Slovenije že sprejela stališča, sklepe in priporočila za 
reševanje problematike varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človeko- 
vega okolja, ki celovito opredeljujejo naloge na tem področju. 

Na podlagi pripomb, ki smo jih prejeli, smo danes imeli ponovno skupno 
sejo obeh odborov, na kateri smo sprejeli naslednje predloge amandmajev: 

Odbora sta v smislu priporočila Komisije za narodnosti podrobno proučila 
priložene pripombe in amandmaje in se načeloma z njimi strinjata. Ugotav- 
ljata pa, da ustava Socialistične republike Slovenije izenačuje glede vseh pravic 
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in dolžnosti vse delovne ljudi in občane, ne glede na narodnostno pripadnost. 
Glede posebnih pravic narodnostnih manjšin pa ustavna načela konkretizirajo 
v letu 1977 sprejeta stališča, priporočila in sklepe. Zato kot predlagatelji ob- 
ravnavanega gradiva amandmaje zavračamo. 

Ob upoštevanju temeljnih ustavnih intencij, vsebine in načel, za katera 
se v svojem poročilu zavzema Komisija za narodnosti, pa predlagamo naslednji 
amandma: 

Na 5. strani naj se zadnji stavek v točki 10 naših stališč dopolni tako, da se 
glasi: »V ta namen je treba zavarovati naravno in kulturno dediščino in ohra- 
niti narodnostni značaj območij, kjer bivata tudi italijanska in madžarska 
narodnost«. 

Dalje se odbora v celoti strinjata z redakcijskim amandmajem Zakono- 
dajno-pravne komisije. Na osnovi njenih vsebinskih pripomb pa predlagamo 
še naslednje amandmaje: 

Na 4. strani naj se v točki 4 drugi odstavek dopolni tako, da se v celoti 
glasi: »Takšna omejitev se lahko predpiše največ za čas, v katerem je možno 
pripraviti in sprejeti dokumentacijo o načinu gospodarjenja z zemljišči v tem 
območju in v katerem bodo zemljišča za posebne družbene namene, kot so na- 
ravne znamenitosti in naravni viri, po potrebi prešla v družbeno lastnino«. 
S tem se dvoumnost tega odstavka popolnoma odpravi. 

Nadalje naj se na 7. strani naslov točke 5 spremeni tako, da se glasi: »Dru- 
gim interesnim skupnostim in organizacijam združenega dela«. 

V 5. točki naj se v prvi alinei v drugi vrsti za besedami »in razvojnimi plani 
drugih« vstavita besedi »organizaciji in«. 

S tem smo upoštevali tudi vsebinske pripombe Zakonodajno-pravne komi- 
sije in vključili v celotno problematiko tudi organizacije združenega dela. 

Na koncu predlagam, da zbor sprejme predlagana stališča. 

Predsednik Stane Markič: Ali želi predstavnik Odbora dopolniti 
pismeno poročilo? Prosim, besedo ima tovariš Cveto Majdič! 

Cveto Majdič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor je po sprejetju stališč in predlogov na 47. seji Družbenopolitičnega 
zbora imel možnost in tudi nalogo ugotavljati, kako je predlagatelj upošteval 
ta stališča oziroma predloge. Enako je imel nalogo in tudi možnost, da je kon- 
taktiral in se seznanjal s stališči Zakonodajno-pravne komisije in Komisije 
za narodnosti. Pri tem je ugotovil, da je predlagatelj v celoti upošteval vsa 
naša stališča, z določenimi redakcijskimi popravki. To sodelovanje je obrodilo 
tudi poročilo, ki ste ga danes prejeli na mizo, ki je več ali manj tudi rezultat 
medsebojnega dogovarjanja. 

Predlagamo zboru, da gradivo, ki smo ga predložili, se pravi poročilo 
predlagatelja in poročilo Odbora, sprejme. 

Predsednik Stane Markič: Želita predstavnika komisije kaj reči? 
Prosim, predstavnik Komisije za narodnosti, tovariš Varga! 

Aleksander Varga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Kot je že bilo rečeno, je Komisija za narodnosti obravnavala gradivo in 
dala vrsto pripomb in predlogov. Na drugi strani poročila je tudi zelo jasno 
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zapisano, da Komisija ne vztraja pri teh predlogih in je v končni fazi Komisija 
tudi pripravljena v določeni meri odstopiti od njih. Zato naj povem, da se 
strinjamo s poročilom Odbora Zbora združenega dela in s poročilom odbora 
Zbora občin. 

Predsednik Stane Markič: Začenjam razpravo. Prosim, želi kdo 
razpravljati v zvezi s predloženim aktom? Kaže, da nihče. Očitno se torej 
strinjamo z že podano ugotovitvijo našega odbora, da so stališča Družbeno- 
političnega zbora vsebovana, pa tudi s predloženim amandmajem. 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog stališč, sklepov in 
priporočil za oblikovanje in izvajanje prostorske, urbanistične in zemljiške 
politike v Socialistični republiki Sloveniji. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč, 
sklepov in priporočil za oblikovanje in izjavanje prostorske, urbanistične in 
zemljiške politike v Socialistični republiki Sloveniji. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov Vrhovnega sodišča Socialistične 
republike Slovenije. 

Predlog odlokai je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. Predlog ste prejeli. Izvršni svet se s predlaganim odlokom 
strinja. 

Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Prosim, kdor je za, naj 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 Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije. S tem 
sta bila v Družbenopolitičnem zboru izvoljena za sodnika Vrhovnega sodišča 
tovariš Vladimir Rijavec, sodnik Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani 
in Janez Slibar, sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani. 

2. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega dela Sociali- 
stične republike Slovenije, ki imajo lastnost delavca v združenem delu v 
sodišču. 

Tudi ta predlog je predložila naša komisija. Predlog ste prejeli. Izvršni 
svet se z njim strinja. 

Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor 
je za, naj 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, ki imajo lastnost delavca v zdru- 
ženem delu v sodišču. S tem sta bila v Družbenopolitičnem zboru izvoljena za 
sodnika Sodišča združenega dela Socialistične republike Slovenije Janez Gru- 
den, sodnik Okrožnega sodšča v Ljubljani in Saša Plevel-Tešenji, strokovni 
sodelavec, tajnik Sodišča združenega dela. 

3. Predlog odloka o izvolitvi predsednika Okrožnega sodišča v Kranju. 
Predlagatelj tega odloka je prav tako naša komisija. Predlog ste prejeli. 

Izvršni svet se strinja. 
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Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Potem ga dajem na glasovanje. Kdor je za, 
naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi predsednika Okrožnega sodišča 
v Kranju soglasno sprejet in da je bil s tem v Družbenopolitičnem zboru po- 
novno izvoljen za predsednika Okrožnega sodišča v Kranju Franc Korošec. 

4. Predlog odloka o izvolitvi sodnika Okrožnega sodišča v Celju. 
Predlagatelj je naša komisija. Predlog ste prejeli. Z njim se strinja tudi 

Izvršni svet. 
Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Dajem predlog na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi deleeati 

dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor predlog odloka soglasno sprejel 

in da je bil s tem v Družbenopolitičnem zboru izvoljen za sodnika Okrožnega 
sodišča v Celju Srečko Uršič. 

5. Predlog odloka o izvolitvi dveh sodnikov Okrožnega sodišča v Celju. 
Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 

strativne zadeve. Predlog ste prejeli. Tudi s tem predlogom se Izvršni svet 
strinja. Zeli kdo besedo? (Ne.) 

Prosim, kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi dveh sodnikov Okrožnega 
sodišča v Celju soglasno sprejet in da sta s tem v Družbenopolitičnem zboru 
znova izvoljena za sodnika Okrožnega sodišča v Celju Anton Metlika in Judita 
Trebar. 

6. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani. 
Predlagatelj tega odloka je prav tako naša komisija. Predlog odloka ste 

prejeli. Izvršni svet se z njim strinja. 
Zeli kdo razpravljati? (Ne.) 
Potem ga dajem na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati 

dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v 

Ljubljani soglasno sprejet. S tem sta bili v Družbenopolitičnem zboru znova 
izvoljeni za sodnici Okrožnega sodišča v Ljubljani Mira Cepuder in Nada Šval. 

7. Predlog odloka o soglasju k imenovanju člana Upravnega odbora Sklada 
Borisa Kidriča. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. Predlog ste prejeli. Izvršni svet se z njim strinja. 

Zeli kdo besedo? (Nihče.) Prosim, kdor je za predlog odloka, naj 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 člana Upravnega odbora Sklada Borisa Kidriča. S tem 
je bilo v Družbenopolitičnem zboru dano soglasje k sklepu 10. seje Skupščine 
Raziskovalne skupnosti Slovenije, s katerim je bil imenovan za člana Uprav- 
nega odbora Sklada Borisa Kidriča dr. Tine Lah, redni univerzitetni profesor 
na Visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru. 
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Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Na 49. seji zbora ni bilo postavljeno nobeno delegatsko vprašanje. Zeli 
danes kdo postaviti kakšno vprašanje? (Nihče.) Če nihče, potem, je ta točka iz- 
črpana in s tem tudi dnevni red 50. seje Družbenopolitičnega zbora. 

(Seja je bila končana ob 11.30.) 



51. seja 

(15. marca 1978) 

Predsedoval: Stane Markič, 
predsednik Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Stane Markič: Pričenjam 51. sejo Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Odsotnost so opravičili: Danica Jurkovič, Rudi Kropivnik, Cveto Majdič, 
Franc Mrcina, Avgust Vrtar in Marjan Šiftar. 

Predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 50. seje zbora; 
2. informacija o uresničevanju zakona o združenem delu v SR Sloveniji 

s predlogom stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem uresničevanju zakona o 
združenem delu v SR Sloveniji; 

3. ocena stanja obmejnega gospodarskega sodelovanja ter naloge za ures- 
ničitev sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o obmejnem gospodarskem 
sodelovanju Socialistične republike Slovenije s sosednjimi državami; 

4. osnutek resolucije o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti na podlagi 
ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije; 

5. osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika Zbora republik in pokrajin 
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije; 

6. volitve in imenovanja; 
7. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 

Se strinjate s predloženim dnevnim redom? (Da.) 
Ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 
Na podlagi 1. odstavka 22. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora ob- 

veščam delegate, da sta Zbor združenega dela in Zbor občin na sejah dne 
22. 2. 1978 sprejela predlog stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in izva- 
janje prostorske, urbanistične in zemljiške politike v SR Sloveniji v skladu s 
stališči Družbenopolitičnega zbora. 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 
50. seje zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Predlaga kdo kakšno spremembo, dopolni- 
tev ali popravek? Ce nihče, prosim, kdor je za, naj glasuje! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno potrdil zapisnik 50. 
seje zbora. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 
veščam, da smo se predsedniki zborov dogovorili, da bomo na skupnem zase- 
danju vseh treh zborov poslušali uvodni obrazložitvi k 2. in 3. točki dnevnega 
reda. Zato prekinjam sejo Družbenopolitičnega zbora in vabim delegate, da 
gredo v veliko dvorano Skupščine. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 11.25.) 

Predsednik Stane Markič: Prehajamo na 2. točko dnevnega 
reda, na informacijo o uresničevanju zakona o združenem delu v Sociali- 
stični republiki Sloveniji, s predlogom stališč, priporočil in sklepov o nadalj- 
njem uresničevanju zakona o združenem delu v Socialistični republiki Sloveniji. 

Informacijo in predlog stališč, priporočil in sklepov je predložila Komisija 
Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu. 
Gradivo sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno- 
pravna komisija. Poročili smo prejeli. 

Informacija je bila objavljena v Poročevalcu. Prav tako je bil v Poroče- 
valcu objavljen predlog stališč, priporočil in sklepov, prejeli pa smo še po- 
pravke k informaciji, informacijo SDK o sprejemanju osnov in meril za delitev 
sredstev za osebne dohodke, akcijski program neposrednih nalog pri preobrazbi 
osnov dužbenoekonomskih odnosov na področju razporejanja dohodka, obli- 
kovanju sredstev za osebne dohodke in prisvajanju osebnih dohodkov ter po- 
ročilo o učinkovitosti delovanja samoupravnih sporazumov o merilih za raz- 
porejanje dohodka in delitev sredstev za osebne dohodke v letu 1976 in o 
predlogih za njihovo izvajanje skladno z zakonom o združenem delu. Vse to 
je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 31. 

V Sindikalnem poročevalcu št. 12 pa so bile objavljene teze za samo- 
upravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje o razporejanju čistega do- 
hodka in delitvi sredstev za osebne dohodke po zakonu o združenem delu, 
teze za gospodarjenje in upravljanje z družbenimi sredstvi kot podlaga delav- 
čevega delovnega prispevka k delitvi osebnih dohodkov in teze za svobodno 
menjavo dela med delavci temeljnih organizacij združenega dela in delavci de- 
lovnih skupnosti za opravljanje zadev skupnega pomena.. 

Danes smo prejeli prečiščeno besedilo predloga stališč, priporočil in skle- 
pov o uresničevanju zakona o združenem delu v SR Sloveniji. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali. K obravnavi te točke je bil posebej 
povabljen predstavnik Gospodarske zbornice. Zeli poročevalec Odbora za druž- 
benoekonomske odnose dopolniti poročilo? (Ne želi.) Zeli besedo predstavnik 
Zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? i(Nihče.) Ce ni nobenega raz- 
pravljalca, predlagam, da preidemo na glasovanje o predlogu stališč, priporočil 
in sklepov o uresničevanju zakona o združenem delu v tekstu, v katerem smo 
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ga dobili danes na mizo. Komisija je na podlagi pripomb, ki so bile dane, sku- 
šala nekatere stvari uvrstiti v ta tekst. 

Ima kdo kakšno pripombo? (Nihče.) Če nihče, dajem predlog na glasova- 
nje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel stališča, pripo- 
ročila in sklepe o uresničevanju zakona o združenem delu v SR Sloveniji. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na oceno stanja obmej- 
nega gospodarskega sodelovanja ter naloge za uresničitev sklepov in stališč 
Skupščine SR Slovenije o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije 
s sosednjimi državami. 

Gradivo sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in komisija 
za mednarodne odnose. Gradivo smo prejeli, prav tako tudi poročili Odbora in 
Komisije. Uvodno obrazložitev smo poslušali. 

Ker je gradivo strogo zaupne narave, predlagam, da ga v smislu druge- 
ga odstavka 399. člena in 400. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije obrav- 
navamo brez navzočnosti javnosti. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na osnutek resolucije o 
nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti na podlagi ustave SFRJ. 

Osnutek resolucije je predložil Zvezni zbor Skupščine SFRJ. Obravnavala 
sta ga Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija. 

Prejeli smo osnutek resolucije, poročilo Zakonodajno-pravne komisije in 
poročilo Odbora ter mnenja in stališča Odbora za komunalni sistem pri Repu- 
bliški konferenci Socialistične zveze Slovenije. 

K obravnavi te točke smo posebej povabili predstavnika Skupnosti slo- 
venskih občin. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) Zeli poročevalec Odbora do- 
polniti pismeno poročilo? (Da.) Prosim, tovarišica Krpanova! 

Teodora Krpan: Odbor za družbenopolitični sistem je na svoji 65. 
seji razpravljal o osnutku resolucije o nadaljnjem razvoju Krajevnih skup- 
nosti. Njegovo poročilo ste danes dobili na klop, zato smo v dogovoru s tovari- 
šico podpredsednico, ki je vodila Odbor, pripravili še nekaj pojasnil. 

Člani Odbora so v načelni razpravi menili, da bi bilo potrebno besedilo 
predloženega osnutka preoblikovati. Predloženi osnutek netočno obravnava 
ustavno opredelitev krajevnih skupnosti. Nekatere stvari obravnava preveč 
precizno, druge bistvene dejavnosti, ki jih opravljajo občani v krajevnih skup- 
nostih, pa izpušča. Člani Odbora ugotavljamo, da je republika Slovenija pri 
organiziranosti krajevnih skupnosti že do sedaj več naredila, kot to določa re- 
solucija. Zato bi morah na podlagi sprejetih dokumentov ter dejanskih razmer 
opraviti analizo stanja ter od tu dalje načrtovati. 

Odbor podpira stališča Odbora za komunalni sistem Republiške konference 
Socialistične zveze. Sprejeti družbeni dogovor o financiranju krajevnih skup- 
nosti se še vedno ne uresničuje. Zato je še vedno veliko težav pri ustreznem 
delovanju in financiranju krajevnih skupnosti. 

Dograjevati bo potrebno povezovanje temeljnih organizacij in krajevnih 
skupnosti, ki v praksi še ni steklo tako, kot smo v dokumentu zastavili. Poudar- 
jena je bila tudi zahteva, da bi morah dokumenti,* ki urejajo delovanje krajev- 
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nih skupnosti, jasneje opredeljevati humanizacijo odnosov med občani v kra- 
jevnih skupnostih. Aktivirati bo potrebno vse intitucije, ki že sedaj sistemsko 
rešujejo področje socialne varnosti občana, da še bolj razvijejo svoje delovanje 
neposredno v krajevnih skupnostih. 

Družbena samozaščita in priprave na splošni ljudski odpor so važno po- 
dročje delovanja v krajevnih skupnostih. V predloženi resoluciji je to le površ- 
no omenjeno. Se nadalje bo treba dograjevati oblike neposredne strokovne 
pomoči aktivistom krajevnih skupnosti. Le tako se bodo lahko razvile vse 
samoupravne oblike in ustavna funkcija krajevnih skupnosti. 

Odbor se zavzema za izdajo takšne resolucije, ki bo jasno izražala ustavno 
opredelitev krajevnih skupnosti in bo v najbolj splošnem pomenu odražala 
usmeritve za delo krajevnih skupnosti v vsej Jugoslaviji. 

Predsednik Stane Markič: Zeli predstavnik Zakonodajno-pravne 
komisije besedilo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce ne želi nihče razpravljati, pred- 
lagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Družbenopolitični zbor meni, da je resolucija o nadaljnem razvoju 
krajevnih skupnosti na podlagi ustave SFRJ potrebna. 

2. Zbor podpira pripombe, predloge in mnenja delovnih teles Skupščine 
in Odbora za družbenopolitični sistem. 

3. S pripombami, predlogi in mnenji delovnih teles Skupščine in Zbora 
ter s predlogi in mnenji, izraženimi v razpravi na seji zbora, je potrebno sez- 
naniti delegate v Zveznem zboru Skupščine SFRJ in Zvezni zbor. 

Ali se delegati strinjate s takšnim sklepom? (Da.) Ima kdo kakšno pripom- 
bo ali dopolnitev? (Ne.) Potem dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na osnutek sprememb in 
dopolnitev poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika je predložil Zbor republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ. Osnutek sta obravnavala Odbor za družbeno- 
politični sistem in Zakonodajno-pravna komisija. 

Prejeli smo osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika, poročilo Zakono- 
dajno-pravne komisije in mnenje Izvršnega sveta. Na klop smo prejeli še po- 
ročilo Odbora in predlog pripomb delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Ali želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) Zeli poročevalec Odbora 
dopolniti pismeno poročilo? (Ne.) Zeli predstavnik Zakonodajno-pravne komi- 
sije besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati v zvezi s to točko dnevnega 
reda? (Nihče.) 

Predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 
1. Družbenopolitični zbor daje soglasje k osnutku sprememb in dopolnitev 

poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 
2. Pri izdelavi predloga sprememb in dopolnitev poslovnika Zbora repu- 

blik in pokrajin Skupščine SFRJ naj se upoštevajo pripombe delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, pripombe 
in predlogi delovnih teles Skupščine SR Slovenije in našega zbora. 
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3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da sprejme predlog sprememb in dopolnitev poslov- 
nika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Prosim, kdor se strinja s takšnim predlogom sklepa, naj dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sprejeli predloženi sklep. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o razrešitvi člana Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in republiškega sekretarja za notranje zadeve. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. Predlog smo danes prejeli. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Potem 
dajem predlog odloka na glasovanje. Kdo je za? (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor z današnjim dnem soglasno raz- 
rešil Marjana Orožna funkcije člana Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in dolžnosti republiškega sekretarja za notranje zadeve. 

2. Predlog odloka o imenovanju namestnika Okrožnega javnega tožilca v 
Mariboru. 

Predlog je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve. Predlog ste prejeli. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja. 

Zeli kdo o tem razpravljati? (Nihče.) Potem dajem predlog odloka na gla- 
sovanje. Kdo je za? (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju namestnika Okrožnega 
javnega tožilca v Mariboru soglasno sprejet in da je v našem zboru imeno- 
van za namestnika Okrožnega javnega tožilca Dušan Požar. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda) na predloge in vpraša- 
nja delegatov. 

Na 50. seji ni bilo postavljeno nobeno novo delegatsko vprašanje. Želi 
morda danes kdo postaviti kakšno vprašanje? (Nihče.) Ima kdo kak drug pred- 
log? (Nihče.) 

Ce nihče, smo izčrpali dnevni red 51. seje zbora. 
Ker stališča v zvezi z izvajanjem zakona o združenem delu še niso spre- 

jeta v ostalih dveh zborih, moramo na to počakati. Predlagam, da se sestane- 
mo ob 14. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.50 in se je nadaljevala ob 14. uri.) 

Predsednik Stane Markič: Odločiti se moramo o dveh amandmajih 
k stališčem v zvezi z izvajanjem zakona o združenem delu. Prvi amandma 
predlaga, da bi v II. poglavju, v prvi alinei točke 3, dodali tekst: »In sicer tako, 
da bodo v prihodnje predlagali vse planske in programske dokumente pravo- 
časno in s tem omogočali sočasno odločanje o vseh aktih, ki se nanašajo na 
združevanje sredstev za te namene.« 
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In drugi amandma: V III. poglavju naj bi pri nalogah Izvršnega sveta v 
1. točki dodali še tole besedilo: »ter pospeši in predlaga ukrepe za racionalnejši 
in učinkovitejši informacijski sistem.« 

Ta dva amandmaja sta ostala zbora že sprejela. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 
Se strinjate z obema amandmajema? (Vsi delegati se strinjajo.) Hvala. S tem 
smo končali 51. sejo Družbenopolitičnega zbora. 

(Seja je bila končana ob 14.10.) 



52. seja 

(27. marca 1978) 

Predsedoval: Stane Markič, 
predsednik Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 10.05. 

Predsednik Stane Markič: Pričenjam 52. sejo Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost so opravičili: iLilija Čerin-Petrič, Leo Fusilli, Jože Globačnik in 
Ludvik Golob. 

Z dopisom z dne 7. 3. 1978 sem razširil dnevni red z osnutkom odloka o 
pripravi in sprejetju dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 
leta 1986 do leta 2000. Umikam 4. točko dnevnega reda, to je predlog za izdajo 
zakona o sistemu družbenega planiranja. 

Z dopisom z dne 20. 3. 1978 sem umaknil še 3. točko dnevnega reda, to je 
uresničevanje resolucije Skupščine Socialistične republike Slovenije o eko- 
nomskih odnosih Socialistične republike Slovenije z deželami v razvoju. 

Glede na to predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 51. seje zbora; 
2. poročilo o delu Skupščine SR Slovenije v obdobju od leta 1974 do 

leta 1978; 
3. predlog zakona o spremembah zakona o republiških svetih; 
4. osnutek zakona o organu samoupravne delavske kontrole; 
5. predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov; 
6. osnutek odloka o pripravi in sprejetju dolgoročnega družbenega plana 

Jugoslavije za obdobje od leta 1986 do leta 2000; 
7. volitve in imenovanja; 
8. predlogi in vprašanja delegatov. 
Pri 4. in 5. točki dnevnega reda sodeluje Družbenopolitični zbor s pristoj- 

nima zboroma tako, da sprejema stališča. 
Predlaga kdo kakšno dopolnitev oziroma spremembo dnevnega reda? 

(Nihče.) Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 
51. seje zbora. 

Osnutek zapisnika 51. seje zbora ste prejeli. Predlaga kdo kakšno dopol- 
nitev ali spremembo zapisnika? (Nihče.) 

Prosim, da zapisnik potrdimo. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor zapisnik 51. seje zbora soglasno 
sprejel. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, na poročilo o delu Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije v obdobju od leta 1974 do leta 1978. 

Poročilo so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose,. Odbor za 
usmerjeno izobraževanje in Zakonodajno-pravna' komisij a. Poročilo je bilo ob- 
javljeno v Poročevalcu številka 6. Ekspoze predsednika Skupščine smo pravkar 
slišali na skupnem zasedanju. K obravnavi te točke so bili posebej povabljeni 
predstavniki Izobraževalne skupnosti Slovenije, Raziskovalne skupnosti Slove- 
nije, Kulturne skupnosti Slovenije, Zdravstvene skupnosti Slovenije in Skup- 
nosti socialnega varstva Slovenije. 

Zeli kdo od predstavnikov odborov oziroma komisij dopolniti pismena po- 
ročila? (Nihče.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Varga! 

Aleksander Varga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Rad bi povedal nekaj besed k ekspozeju tovariša predsednika Skupščine 
na skupnem zasedanju zborov. 

Iz poročila je razvidno, da se daje pri nas narodnostni problematiki, uve- 
ljavljanju pravic narodnosti precej pomena. Mislim, in predvsem zato sem se 
oglasil, da bo to poročilo bolj popolno, če v nekaj besedah povem, kako narod- 
nosti čutita uveljavljanje teh pravic. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za narodnosti je na zadnji seji razprav- 
ljala o poročilu oziroma o svojem delu in ugotovila, da je bilo opravljeno na 
področju skrbi za narodnosti pomembno delo. S strani madžarske in italijanske 
narodnosti sem pooblaščen, da to povem. Uveljavljanje narodnostnih pravic ni 
samo kos papirja, ampak naša živa vsakdanja praksa. Mislim, da je to tudi ga- 
rancija, da bosta narodnosti v Sloveniji skupaj z večinskim narodom tudi v 
bodoče uspešno uveljavljali svoje pravice. 

Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Potem 
predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije sprejema poročilo o delu 
Skupščine Socialistične republike Slovenije v obdobju od leta 1974 do leta 1978. 

2. Pri redakciji poročila naj se upoštevajo dopolnitve in spremembe iz raz- 
prave. 

Prosim, kdor je za ta sklep, naj dvigne roko! (Vsi delegati glasujejo za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na predlog zakona o spre- 
membah zakona o republiških svetih. 
24 
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Predlog zakona je predložil Izvršni svet, ki je predlagal, da se predlog za- 
kona obravnava na podlagi 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po 
hitrem postopku. 

Se zbor strinja s predlogom Izvršnega sveta? Ima kdo kakšno pri- 
pombo? (Ne.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet in da zakon obravna- 
vamo po hitrem postopku. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Za- 
konodajno-pravna komisija. Poročili in predlog zakona ste prejeli. Želi predla- 
gatelj besedo? (Ne.) Želi poročevalec besedo? (Ne.) Predstavnik Zakonodajno- 
pravne komisije? (Tudi ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
dajem predlog zakona o spremembah zakona o republiških svetih na glasovanje. 
Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče). 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog zakona 
o spremembah zakona o republiških svetih. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
organu samoupravne delavske kontrole. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet. Osnutek zakona sta obravnavala 
Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija. Osnutek 
zakona in poročili ste prejeli. Odbor je v svojem poročilu predlagal stališča, ka- 
tera naj bi sprejel Družbenopolitični zbor. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? Prosim, tovariš Baškovič! 

Milan Baškovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Samoupravna delavska kontrola je z opredelitvijo v novi ustavi in v zakonu o 
združenem delu nedvomno dobila velik družbeni in politični pomen. Njena 
vloga in pomen sta namreč v tem, da z njo delavci v združenem delu sami na 
najbolj neposreden in učinkovit način v svojih temeljnih aktih in v aktih zdru- 
ženega dela uresničujejo varstvo svojih samoupravnih pravic. Glede na tako 
vlogo in funkcijo je samoupravna delavska kontrola institut, ki daje vsakemu 
delavcu posebej in vsem delavcem skupaj možnost, da varujejo svoje samo- 
upravne pravice in interese organizacij združenega dela, s tem pa tudi interese 
delavskega razreda. 

Da bi se samoupravna delavska kontrola v svoji ustavno urejeni funkciji 
popolno uveljavila in zaživela v praksi, je potrebno, da predloženi zakon na 
področju varstva in zagotavljanja samoupravnih pravic delavcev uredi tiste 
oblike delovanja organa samoupravne delavske kontrole, ki jih ustava in zakon 
o združenem delu posebej predvidevata. Zato je potrebno, da se zagotovijo nujni 
enotni elementi, ki bodo zagotovili uspešno uresničevanje samoupravne delav- 
ske kontrole na vseh področjih družbenega dela. Vse ostalo na tem področju, 
kar ne urejata zakon o združenem delu in predloženi osnutek, pa naj bi bilo 
v skladu z ustavo prepuščeno samoupravnim normativnim aktom. 

Predloženi zakon je zato koncipiran restriktivno v tem smislu, da povsod 
pušča ustrezen prostor samoupravnemu normiranju in ureja samo to, kar je 
nujno potrebno, da se enotno uredi kot podlaga za uspešen začetek in uvelja- 
vitev samoupravne delavske kontrole v praksi. Zakon naj doseže tudi ta 
namen, da da usrezno pobudo in impulz združenemu delu za uskladitev vseh se- 
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danjih aktov na tem področju s tem zakonom in z zakonom o združenem delu 
oziroma za celovito samoupravno ureditev tega področja tam, kjer doslej še ni 
bilo urejeno. 

Predlog za izdajo zakona o organu samoupravne delavske kontrole je Skup- 
ščina SR Slovenije obravnavala in sprejela že v juniju 1977. Od takrat je bila o 
delovnem osnutku zakona široka javna razprava, ki jo je vodil Republiški svet 
Zveze sindikatov Slovenije. V tej javni razpravi je doživel osnutek nekatere bi- 
stvene izhodiščne pripombe in sugestije, ki so zahtevale podrobno proučitev. Na 
predlog predlagatelja je bil takratni osnutek umaknjen iz razprave in naročeno 
je bilo, da se pripravi nov osnutek. 

Novi osnutek, ki je pred vami danes, sloni na proučitvi pripomb iz javne 
razprave in pripomb skupščinskih teles. Poleg tega je predlagatelj obravnaval 
tudi stališča Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve in jih v pred- 
loženem osnutku v celoti upošteval. Predlagatelj je pri pripravi osnutka sode- 
loval tudi z Zvezo sindikatov Slovenije, ki ima pri pripravi tega zakona vse- 
kakor najpomembnejšo vlogo. 

Od novosti, ki jih vsebuje sedanji novi osnutek, velja omeniti posebej, da 
sta izrecno poudarjena enakovredna vloga in pomen vseh oblik samoupravne de- 
lavske kontrole, čeprav bo v skladu z ustavo zakon sicer normativno omejen 
na urejanje položaja in vloge organa samoupravne delavske kontrole. Tako je 
določeno število članov tega organa in načini njihove izvolitve. Osnutek določa 
mandatno dobo članov tega organa in ureja vprašanje reelekcije. Se bolj kot prej 
je z novimi dodatnimi določbami poudarjena vloga sindikatov. Nova je na primer 
določba 17. člena, ki navaja, kako morajo ravnati organi samoupravne delavske 
kontrole pri opravljanju svoje funkcije. Ravnanje v nasprotju s to določbo 
ima za posledico odpoklic člana tega organa. V osnutku so nekatere določbe, ki 
so v delovnem osnutku samo povzemale nekatere določbe zakona o združenem 
delu, črtane, ker obremenjujejo besedilo. Gre tudi za nekatere manjše korekture 
in izboljšave besedila glede na nekatere načelne pristope. 

Naj še posebej poudarim, da glede na pomembnost tega zakona pričakujemo 
tudi veliko nadaljnjih sugestij in stališč, ki se bodo seveda še oblikovala in raz- 
čistila v nadaljnji pripravi zakona. 

Dosedanje razprave o osnutku, ki je pred vami, so potrdile njegovo pravilno 
naravnanost in ustreznost predlaganih izhodišč. Glede danih pripomb in opozoril 
pa si bo predlagatelj prizadeval, da jih bo skrbno proučil in upošteval pri na- 
daljnji izdelavi zakona. 

Zato predlagam, da, upoštevaje vse navedene pripombe in sugestije, ta zbor 
sprejme osnutek. 

Predsednik Stane Markič: Želi poročevalec Odbora dopolniti poro- 
čilo odbora? (Ne želi.) Predstavnik Zakonodajno-pravne komisije? 
(Ne.) Ce ne, lahko preidemo na razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima 
tovariš Stane Gavez! 

Stane Gavez: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pri 
7. členu osnutka vprašujem, ali je predlagatelj temeljito proučil predlog, da naj 
bi organ samoupravne delavske kontrole štel od 3 do 15 članov. Zanima me, ali 
je to zares potrebno glede na funkcijo tega organa. 

K 8. členu pa naslednje: Tu imamo predlagano dvojno rešitev. Ko gre za 
samoupravno delavsko kontrolo v temeljni organizaciji združenega dela, se ta 
24* 
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voli s tajnim glasovanjem in neposredno. Pri samoupravni interesni skupnosti 
pa jo imenuje skupščina. Čeprav je ta organ sicer delegatsko sestavljen, se mi 
zdi, da predlagana rešitev volitev in odpoklica ni ustrezno izpeljana. Doslej smo 
imeli takšno prakso, da smo dali v obravnavo predlog kandidatne liste vsem 
delegacijam za določeno samoupravno interesno skupnost in da je njena skup- 
ščina na svoji seji sprejela samo ustrezen sklep. Zdi se mi, da je taka rešitev 
sprejemljivejša glede na funkcijo samoupravne delavske kontrole v samoupravni 
interesni skupnosti. 

V 11. členu je prav tako dvojna rešitev. Razumljivo je, da traja mandatna 
doba dve leti, kjer gre za samoupravno delavsko kontrolo v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela, glede na mandat samoupravnih organov. V samo- 
upravnih interesnih skupnostih pa je mandat 4 leta, za organ delavske kontrole 
pa predlagamo 2 leti. To bi bil edini organ v samoupravnih interesnih skup- 
nostih, ki ima dvoletni mandat. To je še najmanj sprejemljivo za tiste samo- 
upravne interesne skupnosti, ki so sestavni del skupščinskega sistema. 

Predsednik Stane Markič : Želi še kdo razpravljati? Prosim, to- 
variš Strok! 

Štefan Strok: Popolnoma bi se strinjal s stališči Odbora za družbeno- 
politični sistem našega zbora, moti pa me 13. člen, ki poudarja poleg poli- 
tične še strokovno pomoč sindikata. Menim, da o politični pomoči ni dvoma, 
glede strokovne pa je vprašanje, in to se najbolj ne ujema z 2. točko stališč. 

V 5. členu bi morali bolj poudariti, da je delavska kontrola dolžna najmanj 
enkrat letno obveščati delavce o stanju v kolektivu, predvsem o stanju na pod- 
ročju uresničevanja sprejetih dokumentov. Torej, redno jih mora obveščati in ne 
samo tedaj, ko nastane v kolektivu kak neugoden položaj ali podobno. 

Predsednik Stane Markič: Želi še kdo razpravljati? Prosim, tovariš 
Mermolja! 

Pavel Mermolja: Po razgovorih z nekaterimi tovariši v delovni 
organizaciji in izven nje sem prišel do nekaterih ugotovitev, ki mislim, da bi 
jih morala vsebovati tudi stališča. Tam, kjer je govor o tem, da ima organ 
delavske kontrole lahko tudi delovna skupnost, mislim, da bi morah poudariti, 
da bi delovna skupnost morala imeti tudi organ delavske kontrole, če hočemo 
izenačiti delavce v delovnih skupnostih z delavci v temeljnih organizacijah. 

Drugo vprašanje, ki se pojavlja, je, zakaj ne bi delavci neposredno v 
samoupravnih delovnih skupinah oziroma v temeljnih organizacijah lahko volih 
in odpoklicali ne s tajnim, ampak z javnim glasovanjem organa delavske 
kontrole. 

Poslovodni organi so praktično odgovorni za vse. Zelo nerodno pa je, če 
lahko katerikoli organ, in tudi organ delavske kontrole, samostojno daje na- 
loge posameznim službam v temeljni organizaciji ali v delovni organizaciji. 
Prav bi bilo, da bi organ delavske kontrole prek delavskega sveta zavezoval po- 
slovodni organ, ne pa, da delavska kontrola samostojno daje naloge posameznim 
področjem. 

V stališčih bi morali tudi reči, da organ delavske kontrole ni tisti organ, 
ki je namenjen samo pregonu pomanjkljivosti, in to takrat, ko se pojavljajo, 



ampak da je to organ, ki naj obravnava celotno problematiko v temeljni orga- 
nizaciji. Posebej pa je poklican takrat, ko so prijavljene ali ko sam ugotovi 
določene pomanjkljivosti. 

Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo besedo? Prosim, tovariš Polič! 

Zoran Polič: Zdi se mi, da bi bilo treba opozoriti na člen 9, ki v 
prvem odstavku govori o tem, da delavci predlagajo kandidate v organizacijah 
sindikata. Menim, da je organizacija sindikata dolžna le pomagati pri tem, da je 
nosilec organizacije, ne pa, kot pravi zadnji odstavek tega člena, da tudi na 
osnovi rezultatov predlaga listo. Nikakor ne negiram odgovorne funkcije sindi- 
kata, ampak zdi se mi, da moramo vsem delavcem omogočiti, da so nosilci liste. 
To se pravi, sindikat naj bo le iniciator. 

Zato predlagam, da se 9. člen temeljito prouči. 

Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo besedo? Zeli morda predlaga- 
telj kaj reči k pripombam? (Da.) Prosim. Tovariš Baškovič! 

Milan Baškovič: Ker vidim, da je največ razprave o vlogi sindika- 
tov, naj povem, da je bila vloga sindikatov predmet največje pozornosti tudi 
na sejah Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve. Tam nam je bilo 
naloženo, da moramo v zakonu vlogo sindikatov posebej podčrtati, tako pri 
oblikovanju organa kot tudi v kandidacijskih postopkih. Sindikati naj namreč 
zagotavljajo s svojo dejavnostjo organu delavske kontrole vso pomoč, ker se 
je pokazalo po vseh analizah v praksi, da rabi tako pomoč, saj poslovodni 
organi, organi upravljanja in drugi te pomoči ne dajejo v zadostni meri. Zato 
smo poskušali z nekaterimi normami postaviti sindikatu temu ustrezne naloge. 
In ena takih je strokovna pomoč sindikatov. 

Glede vprašanja neposrednih ter javnih ali tajnih volitev menim, da je treba 
to ponovno proučiti, kajti po vseh sedanjih rešitvah bi težko vnaprej pristali 
na javne volitve, ker gre vendarle za nek organ upravljanja z mandatno dobo 
in težkimi odgovornimi funkcijami po ustavi. Zato naj bi bil voljen demokra- 
tično na način, ki zagotavlja vse elemente volitev. Mislim, da je to treba še 
proučiti. 

Glede posrednih izvolitev za organe delavske kontrole v interesnih skup- 
nostih je treba dane sugestije seveda še proučiti, vendarle pa mislim, da je to, 
da bi se dala kandidatura za organe delavske kontrole vsem delegacijam v 
interesnih skupnostih predhodno v razpravo, normalna metoda dela, četudi 
skupščina nato formalno odloča o izvolitvi teh organov. 

Tudi glede mandatne dobe in števila članov so novitete, ki jih prejšnji 
osnutek ni imel. To smo vnesli na zahtevo javne razprave, da bo zakon čimbolj 
konkreten, da bo čimbolj pomagal pri enotnem formiranju teh organov. Ali 
je število članov najustreznejše, o tem bomo seveda morali še razpravljati, toda 
neko število pa le mora biti v zakonu. Prvotni zakon je bil brez številčnega 
okvira in je bil zato deležen kritike. Najti bo treba tudi rešitev za majhne 
organizacije, ki ne volijo delavskega sveta: ali bodo imele organ delavske 
kontrole ali ne. Hvala lepa. 
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Predsednik Stane M arkič: Tovariš Cepuš! 

Lojze Cepuš: V 3. členu so nanizane naloge organa samoupravne de- 
lavske kontrole. Postavljam vprašanje, kakšne so njegove naloge v primeru 
prekinitve dela. Imeli smo več takšnih primerov, pa so tedaj v delavski kon- 
troli rekli, da to ni njihova naloga, ampak da je to naloga družbenopolitičnih 
organizacij. Menim, da bi bilo potrebno tudi o tem vprašanju razmisliti. 

Predsednik Stane Markič: Želi še kdo besedo? (Nihče.) Lahko pre- 
idemo k stališčem Družbenopolitičnega zbora? (Da.) 

Predlagam, naj bi sprejeli takle predlog stališč: 
1. Družbenopolitični zbor meni, da je zakon o organu samoupravne de- 

lavske kontrole potreben. Proučiti pa je potrebno možnost, da se poleg zakona 
sprejme še dokument s skupnimi ugotovitvami in usmeritvami, ki jih ni možno 
zajeti v zakonu. 

2. Bolj je potrebno opredeliti vlogo sindikata v delovanju organa samo- 
upravne delavske kontrole in njegovo odgovornost za ustvarjanje pogojev za 
nemoteno in učinkovito delo organa samoupravne delavske kontrole. 

3. Konkretneje je treba opredeliti tudi naloge in odgovornost poslovodnih 
in strokovnih organov glede nuđenja ustrezne pomoči za delo organa samo- 
upravne delavske kontrole. 

4. Izvršni svet naj pri sestavi predloga zakona upošteva mnenja, pripombe 
in predloge, izražene na seji zbora. 

Ali se strinjate s takimi stališči? Ima kdo kakšno pripombo, dodatek ali 
spremembo? (Ne.) 

Potem dajem ta stališča na glasovanje. Prosim, kdo je za, naj dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko). Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel stališča k osnutku 
zakona o organu samoupravne delavske kontrole. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o združevanju kmetov. 

Predlog za izdajo zakona je predložil Izvršni svet. Predlog za izdajo za- 
kona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno- 
pravna komisija. Poročili in predlog za izdajo zakona smo prejeli. Odbor je v 
svojem poročilu predlagal stališča, ki naj bi jih sprejeli v Družbenopoli- 
tičnem zboru. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? Prosim, tovariš Budihna! 

Karmelo Budihna: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ne glede na to, da bo Družbenopolitični zbor zavzel stališča glede predloga 
za izdajo zakona o združevanju kmetov, naj omenim, da je Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije predložil v skladu s sprejeto resolucijo v obravnavo pet za- 
konov, od katerih so kar štirje sistemski. To so: predlog za izdajo zakona o 
kmetijskih zemljiščih, predlog za izdajo zakona o intervencijah in kompenza- 
cijah v kmetijstvu in porabi hrane, predlog zakona o pogojih in postopku za 
pridobitev pravice do preživninskega varstva kmetov, ki naj bi razreševal 
socialno vprašanje tistih ostarelih in dela nezmožnih kmetov, ki bi bili priprav- 
ljeni zemljo oddati za ustrezno preživnino, in predlog za izdajo zakona o zdru- 
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ževanju kmetov. To so nedvomno zakoni, ki urejajo velik del vprašanj naše 
agrarne politike. 

Tako kot pri zakonu o kmetijskih zemljiščih gre tudi pri predlogu za iz- 
dajo zakona o združevanju kmetov za nov zakon in ne za dopolnitev seda- 
njega. Zakon o združenem delu pa tudi zakon o oblikovanju in razporeditvi 
celotnega prihodka in dohodka ter široka javna razprava v Socialistični zvezi 
so odprli širok obseg poglobljenih rešitev in omogočili tudi nove, tako da je 
nujno narekovana potreba sedanji zakon o združevanju kmetov nadomestiti 
z novim. 

Zakon o združevanju kmetov naj bi predstavljal temeljni zakon na pod- 
ročju medsebojnih razmerij kmetov v procesu proizvodnje, planiranja, ustvar- 
janja in delitve dohodka v tistem delu, ko se kmetje na podlagi svojega eko- 
nomskega interesa in ob družbeni podpori združujejo v različne oblike za- 
družne organiziranosti. Od leta 1972, ko je bil sprejet sedanji zakon, se je 
zlasti povečalo število članov organizacij, razvila se je vrsta novih oblik med- 
sebojnega proizvodnega sodelovanja znotraj zadruge in različne oblike vklju- 
čevanja žensk in kmečke mladine v organizirano dejavnost zadružnih organi- 
zacij na podeželju. Prav tako se je po sprejetju nove ustave okrepil tudi odnos 
kmetov med seboj in v zadrugi pri delitvi dohodka na način, ki pomeni po- 
večevanje ekonomske in socialne varnosti kmetov, trajne možnosti plasmaja in 
tudi možnosti skupne realizacije planiranih naložb znotraj zadružnih organizacij. 

Razprava v Socialistični zvezi in zakon o združenem delu sta poudarila 
zlasti nujnost nadaljnje krepitve in širjenja temeljnih zadružnih organizacij, 
da bi se na ta način povečal vpliv kmetov na sprejemanje odločitev v zadružni 
organizaciji in hkrati povezala proizvodnja in razvojne naloge zadrug za nji- 
hovo vlogo pri zadovoljevanju skupnih potreb občanov, v tem primeru kmetov 
in delavcev zadruge v krajevni skupnosti. 

V preteklem obdobju so se razvile nekatere oblike skupnih naložb kmetov. 
Se posebej pa je pomembno, da je razvoj omogočil tudi obvladovanje takšnih 
skupnih objektov, kjer sodelujejo poleg kmetov, kmetovih sredstev in dela ter 
kmetijskih zemljišč tudi družbena sredstva in družbena zemljišča. Skratka, 
uveljavlja se načelo, da se na podlagi združevanja dela, sredstev in kmetijskih 
zemljišč v zadrugi omogoča kmetu upravljanje in razpolaganje s skupnimi re- 
zultati dela in z družbenimi sredstvi, vključno z družbenimi zemljišči, ki se 
vključujejo v tako družbeno proizvodnjo. Na podlagi združevanja in upravlja- 
nja z družbenimi sredstvi pa se kmet izenačuje z delavci v združenem delu 
prek delegatskega sistema. 

Zakon naj bi torej predstavljal predvsem dolgoročno podporo tistim pro- 
cesom v zasebnem kmetijstvu, ki pomenijo na samoupravni podlagi in ob spo- 
štovanju zasebne lastnine prestrukturiranje individualno zasnovane proizvod- 
nje v skupno proizvodnjo kmetov na podlagi planov povezovanja živilske indu- 
strije in trgovine. S tem daje dolgoročno oziroma trajno podlago ekonomske in 
socialne varnosti vseh, ki se vključujejo v ta proces. Razumljivo je, da bodo 
oblike samoupravne organiziranosti različne in v različnih kvalitetah med- 
sebojnih proizvodnih in dohodkovnih odnosov. 

Zakon naj bi uredil tudi osnove pridobivanja in delitve dohodka v zadrugi 
v različnih oblikah in kvaliteti medsebojnega proizvodnega sodelovanja ozi- 
roma združevanja dela, sredstev in kmetijskih zemljišč. 

Očitno je, da bo tudi v bodoče najštevilnejši prihodkovni odnos. Začeti 
pa je potrebno tudi proces, ko naj bi kmet na podlagi fizične združitve dela in 
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sredstev in kmetijskih zemljišč dobil vse pravice in obveznosti delavca v 
združenem delu. 

Zakon naj bi pospešil tudi vključevanje kmečkih žena in polnoletnih 
članov, ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo, v različne oblike zadružnih 
organizacij, in sicer na podlagi njihove prostovoljne odločitve, brez materialnih 
ali drugih omejitev. 

Končno velja opozoriti, naj bi zakon določil tudi obveznosti kmetov, ki iz- 
hajajo iz dohodka kot družbene kategorije in dohodkovnega odnosa kot te- 
melja družbenoekonomskih odnosov v zadružnih organizacijah. V načelu naj 
bi se obveznosti kmeta do splošne in skupne porabe urejale na podlagi dohodka, 
razen v primeru, ko bi se te obveznosti še naprej uveljavljale na podlagi ka- 
tastrskega dohodka ali pavšala, bodisi da gre za hribovit svet ali pa za majhno 
posest, kjer je nemogoče ugotavljati dohodek. Razumljivo je, naj bi zakon 
glede tega vseboval le načela, ostalo pa bi vsebovali davčni predpisi. 

V zakonu o kmetijskih zemljiščih in v drugih sistemskih zakonih gre gotovo 
za tako pomembna in odločilna vprašanja ekonomskega, družbenega in so- 
cialnega razvoja kmetijstva, da je potrebno zagotoviti dovolj časa za javno 
razpravo, ki naj bi jo organiziral Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v so- 
delovanju s Socialistično zvezo, Sindikati, Gospodarsko zbornico in Zadružno 
zvezo. Ta razprava naj bi segla z uvodno razpravo v okviru Sveta za družbeno- 
ekonomske odnose v kmetijstvu in na vasi pri Republiški konferenci Sociali- 
stične zveze do kmetijskih temeljnih organizacij združenega dela, zemljiških 
skupnosti v občini in krajevnih skupnosti, zaključila pa naj bi se z razpravo 
v okviru teles ustrezne republiške konference Socialistične zveze konec junija, 
taka da bi bilo mogoče zakone sprejeti do konca leta 1978. 

Glede na predvideno javno razpravo, ki naj bi omogočila vključitev šir- 
šega kroga zainteresiranih v neposredno oblikovanje zakona, predlagamo, da 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije podpre sprejetje predloga za 
izdajo zakona o združevanju kmetov. 

Predsednik Stane Markič: Želi poročevalec Odbora dopolniti poro- 
čilo? Prosim, tovarišica Štefančičeva! 

Terezija Štefančič: Odbor je menil, da je predloženo gradivo 
dobra podlaga za javno razpravo, ki ga bo v krogu najbolj zainteresiranih de- 
lovnih ljudi potrdila in kvalitetno dopolnila. 

Nekaj pa bi verjetno le kazalo reči: Ce računamo, komu je namenjen 
predlog za izdajo zakona, potem naj bi predlagatelj poskušal besedilo zakona 
bolj razumljivo napisati. Posebno bi morali biti bolj razumljivi, ko govorimo 
o združevanju dela, sredstev in zemlje ter o oblikah združevanja kmetov. 

Predsednik Stane Markič: Zeli predstavnik Zakonodajno-pravne 
komisije besedo? (Ne.) K tej točki smo posebej povabili predstavnika Zadružne 
zveze Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) Predlagam, da sprej- 
memo stališča, kot jih je predlagal Odbor za družbenoekonomske odnose, in 
sicer: 

Družbenopolitični zbor ugotavlja, da je predloženo besedilo predloga za iz- 
dajo zakona o združevanju kmetov ustrezna osnova za nadaljnjo razpravo, v 
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katero je treba vključiti vse zainteresirane. Zato predlaga pristojnima zbo- 
roma, da sprejmeta predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov. 

Prosim, kdo je za predlagana stališča? (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel stališča k pred- 
logu za izdajo zakona o združevanju kmetov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o pripravi in sprejetju dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1986 do leta 2000. 

Osnutek odloka je predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 
Osnutek odloka sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in Za- 
konodajno-pravna komisija. Poročili in osnutek odloka ste prejeli. Danes smo 
prejeli tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Zeli poročevalec Odbora 
besedo? (Ne.) Zeli predstavnik Zakonodajno-pravne komisije dopolniti po- 
ročilo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če nihče, predlagam, da zbor 
sprejme naslednji sklep: 

1. Družbenopolitični zbor daje soglasje k osnutku odloka o pripravi in 
sprejetju dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1986 
do leta 2000. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da po končanem usklajevalnem postopku sprejme 
predlog odloka o pripravi in sprejetju dolgoročnega družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje od leta 1986 do leta 2000. 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na volitve in imenovanja. 
1. Predlog odloka o podaljšanju sodniške funkcije do 31. 12. 1978 sodnikom 

in sodnikom porotnikom okrožnih in okrožnih gospodarskih sodišč v SR Slove- 
niji, ki jim v obdobju od 1. aprila 1978 do 31. decembra 1978 poteče mandat. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet se s predlaganim od- 
lokom strinja. 

Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Dajem predlog odloka na glasovanje. Prosim, 
kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
2. Predlog odloka o imenovanju članov Sveta Narodne banke Slovenije. 
Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 

strativne zadeve; predlog odloka smo prejeli. Izvršni svet se s predloganim 
odlokom strinja. 

Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Potem predlagam, da glasujemo o njem. Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o imenovanju članov Sveta Narodne banke Slovenije. 
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Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, na predloge in vprašanja 
delegatov. 

Na 51. seji Zbora ni bilo postavljeno nobeno delegatsko vprašanje. Zeli 
danes kdo postaviti kakšno delegatsko vprašanje? (Ne.) 

S tem smo izčrpali dnevni red 52. seje Družbenopolitičnega zbora. Ker je 
to zadnja seja v tem sestavu, dovolite, da izkoristim to priložnost, da se vsem 
delegatom Družbenopolitičnega zbora zahvalim za sodelovanje in hkrati ugo- 
tovim, da je Družbenopolitični zbor uspešno deloval in opravil svojo vlogo. 

Čeprav so bili družbenopolitični zbori novi zbori v skupščinah družbeno- 
političnih skupnosti in torej tudi v naši republiški skupščini, tako po svoji 
bazi kot po svojih pristojnostih in po načinu, dela, prav tako pa tudi po svojem 
sestavu, smo se vendarle s svojimi močmi, znanjem in sposobnostmi trudili, da 
bi uresničili tisto vlogo zbora, ki mu gre po ustavi. To smo opravljali tako, 
kot smo pač najbolje vedeli in znah. 

Menim pa, da je dosedanje delo našega zbora vendarle bilo tako, da je 
prispevalo k uspešnemu delu Skupščine, da ni omejevalo samostojnosti Zbora 
združenega dela in Zbora občin pri njunem odločanju in da smo na svoj način 
prispevali k uspešnemu delu republiške skupščine. Menim, da tudi poročili o 
našem delu, ki smo ju predložili Republiški konferenci SZDL in ki sta šli 
brez razprave v potrdtev, dokazujeta, da je bilo nekaj narejenega in da smo v 
prvi mandatni dobi utrli pot Družbenopolitičnemu zboru kot je opredeljen v 
ustavi, in v cilju uspešnega vključevanja družbenopolitičnih organizacij v skup- 
ščinsko delo. 

Še enkrat se vam prav lepo zahvaljujem za ves trud in delo, ki ste ga 
opravili v Družbenopolitičnem zboru. 

S tem zaključujem 52. sejo zbora. 

(Seja je bila končana ob 11. uri.) 



škupno zasedanje 

zbora združenega dela, 

^fcra občin , 

družbenopolitičnega zbora 

(22. februarja 1978) 

Predsedovala: Mara Z 1 e b n i k 
predsednica Zbora občin 

Začetek ob 9.25. 

Predsedujoča Mara Zlebnik: Tovariši delegati! Pričenjam skupno za- 
sedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora, na 
katerem bomo poslušali uvodni obrazložitvi k predlogu stališč, priporočil in 
sklepov o nadaljnjem uresničevanju delegatskega sistema v Skupščini Sociali- 
stične republike Slovenije, ki jo bo podal tovariš Ludvik Golob, predsednik Od- 
bora za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora, in k analizi o aktu- 
alnih vprašanjih organizacije in delovanja Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in republiških upravnih organov, k analizi o problematiki delovanja in 
organizacije občinskih upravnih organov in k predlogu za izdajo zakona o 
državni upravi, o Republiškem izvršnem svetu in o republiških upravnih orga- 
nih, z osnutkom zakona, ki jo bo podala tovarišica Eva Naglič, članica Izvršnega 
sveta in republiška sekretarka za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Besedo ima tovariš Ludvik Golob! 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši delegati! Predlog stališč, pri- 
poročil in sklepov o nadaljnjem uresničevanju delegatskega sistema v Skupščini 
Socialistične republike Slovenije, ki je danes v obravnavi, je nastal na podlagi 
ocene o uresničevanju delegatskega sistema, ki smo jo sprejeli na seji vseh 
zborov Skupščine SR Slovenije julija 1977. leta. 

Obravnava in sprejetje predloženega gradiva poteka v času intenzivne 
družbenopolitične aktivnosti za dograjevanje našega političnega sistema, ki ga 
je sprožila 30. seja Predsedstva CK ZKJ in na tej seji sprejeta študija tovariša 
Edvarda Kardelja o smereh razvoja političnega sistema socialističnega samo- 
upravljanja in pomeni nadaljnji korak v dograjevanju delegatskih razmerij 
in delegatskega delovanja Skupščine SR Slovenije. Usmeritve za dograjevanje 
delegatskih razmerij v Skupščini SR Slovenije sprejemamo v času najširše 
aktivnosti v pripravah na volitve delegatov v družbenopolitičnih skupnostih in 



380 Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 

samoupravnih interesnih skupnostih. V temeljnih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih potekajo široke in vsebinsko bogate priprave na kongrese Zveze 
komunistov Slovenije in Zveze komunistov Jugoslavije. 

Vsa ta aktivnost daje našim usmeritvam še poseben pomen, saj pomeni kon- 
kreten prispevek v široki družbeni aktivnosti za dograjevanje našega političnega 
sistema socialistične samoupravne demokracije. 

Pogojenost in odvisnost razvoja delegatskega sistema od uveljavljanja šir- 
ših družbenih sprememb in samoupravnih odnosov zahteva povezanost v uve- 
ljavljanju delegatskih razmerij z dograjevanjem samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov. Zato smo v pripravi stališč, priporočil in sklepov izhajali iz 
dokaj široko zasnovane razprave, ki jo je organiziral Izvršni odbor Kluba de- 
legatov prek posvetov v osmih občinah. Predlog dokumenta je bil obravnavan, 
bodisi v obliki tez bodisi kot osnutek, tudi na zborih Skupščine SR Slovenije, 
nekajkrat pa tudi v njihovih delovnih telesih. O stališčih so razpravljali tudi 
nekateri organi Socialistične zveze delovnega ljudstva in drugi organi družbe- 
nopolitičnih organizacij v republiki ter Predsedstvo Skupščine SR Slovenije. 

Tako smo v oblikovanje dokumenta, z nenehnim spremljanjem uveljav- 
ljanja delegatskega sistema, vključili najširši krog delegatov družbenopolitičnih 
organizacij ter drugih organiziranih družbenih dejavnikov, od temeljnih orga- 
nizacij in skupnosti do občine in republike. Prav tako je dokument tudi re- 
zultat izmenjave izkušenj in mnenj Predsedstva Skupščine SR Slovenije z 
občinskimi skupščinami, ki jih je Predsedstvo Skupščine s svojimi obiski po 
občinah uveljavilo kot stalno obliko neposrednega sodelovanja pri oblikovanju 
stališč in analiziranju aktualnih družbenih vprašanj. 

Odbor kot predlagatelj in njegova delovna skupina sta v zasnovi upošte- 
vala številne sugestije, pripombe in stališča vseh, ki so sodelovali. Upoštevala 
sta tudi osnovno usmeritev teh izhodišč, sprejeto na zborih in v Odboru, ki je 
spremljal uveljavljanje delegatskega sistema skozi vse mandatno obdobje. 

Glede na zasnovo gradiv seveda ni bilo mogoče povsem zadostiti zahtevi, 
naj bi ponovno celovito obravnavali delegatska razmerja od temeljne skup- 
nosti naprej. Pozornost smo predvsem usmerili na uveljavljanje in dograje- 
vanje delegatskih odnosov v Skupščini Socialistične republike Slovenije. S tem 
ciljem pa dokument posega tudi v delovanje delegacij v temeljnih organiza- 
cijah in skupnostih, obravnava konference delegacij ter vsa tista razmerja, ki 
so odraz ustavne zahteve, naj delegatski sistem zagotovi delovni ljudem in 
občanom neposredno uveljavljanje njihovih interesov prek delegacij in dele- 
gatov ter medsebojno dogovarjanje na vseh mestih in ravneh družbenega 
odločanja. 

Gradivo nima namena nuditi dokončne rešitve posameznih vprašanj, tem- 
več pomeni dodatno spodbudo za nadaljnje iskanje popolnejših rešitev. V pred- 
logu stališč, priporočil in sklepov posebej izpostavljamo pomen temeljnih de- 
legacij, saj so le-te osnovna oblika organiziranja, povezovanja in uresničevanja 
interesov delovnih ljudi in občanov, združenih v temeljnih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih, in njihovega neposrednega sodelovanja v uresničeva- 
nju vloge skupščin družbenopolitičnih skupnosti ter s tem avtentičnega izra- 
žanja in usklajevanja interesov in stališč teh organizacij in skupnosti v pro- 
cesu družbenega odločanja. 

Zato se v gradivu o usmeritvah pri poglabljanju in izpopolnjevanju de- 
lovanja delegacij zlasti izpostavlja nujnost, da se delegacije v svojem delo- 
vanju še bolj povežejo s samoupravno organizacijo oziroma skupnostjo in nji- 
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hovimi organi ter da pri opredeljevanju stališč izhajajo iz interesov m smer- 
nic samoupravnih organizacij in skupnosti. Delegacije morajo v svoji skupini, 
v skupni delovni povezanosti oziroma ob skupnih interesih z drugimi delega- 
cijami oziroma z interesi v družbenopolitičnih skupnostih aktivneje sodelovati 
pri opredeljevanju stališč in smernic za delo in odločanje delegatov v skup- 
ščinah družbenopolitičnih skupnosti. Pri tem pa v usmeritvah posebej izpo- 
stavljamo vlogo samoupravnih organov in zlasti družbenopolitičnih organi- 
zacij pri razvijanju in poglabljanju delegatskih razmerij. 

Subjektivne sile socialistične družbene zavesti, z zvezo komunistov na celu, 
s svojim neposrednim delovanjem zagotavljajo uresničevanje vodilne vloge de- 
lavskega razreda v političnem sistemu in v celoti družbenoekonomskih m poli- 
tičnih odnosov. Zato je krepitev vloge in odgovornost subjektivnih sil v de- 
lovanju in razvijanju političnega sistema bistvena predpostavka, naše aktiv- 
nosti pri uresničevanju delegatskih razmeri. Posebno pozornost smo posvetili 
vlogi konferenc delegacij in njihovi različni organiziranosti ter ob tem še zlasti 
poudarili pomen zborov združenega dela občinskih skupščin kot konferenc de- 
legacij za delegiranje delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije, kar tudi zelo jasno izhaja iz drugega odstavka 86. člena zakona o volitvah 
in delegiranju v skupščine. 

Na tem mestu se nam je zdelo potrebno odmeriti tudi nekaj prostora pro- 
blematiki skupin delegatov, ki so v dosedanjem obdobju opravile pomembno 
delo, zlasti ker zbori združenega dela občinskih skupščin niso opravljali v za- 
dostni meri funkcije konference delegacij za Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije. Zato smo v usmeritvi za naprej zlasti poudarili tako sestavo 
skupin ki mora zagotavljati čim tesnejšo povezanost s temeljnimi organizaci- 
jami in skupnostmi, načelo fleksibilnosti in končno pomen njihovega delovanja 
po načelu konferenc delegacij, zlasti takrat, kadar zbori združenega dela ob- 
činskih skupščin take funkcije ne izvršujejo. 

Poseben poudarek je v dokumentu namenjen funkcijam ter posebnostim 
posameznih zborov Skupščine SR Slovenije, ki so v dosedanjem obdobju to 
vlogo v praksi potrdili, pač v skladu s sedanjo stopnjo razvoja družbeno- 
ekonomskih in družbenopolitičnih odnosov, ter vlogi in funkciji njihovih de- 
lovnih teles. Na več mestih smo tudi opredelili pomen in potrebo, da so Skup- 
ščina in njeni zbori ter njena in njihova delovna telesa, kot tudi Izvršni svet 
ter upravni organi, čimbolj odprti za pobude vseh samoupravnih skupnosti, 
družbenopolitičnih in drugih organizacij. Pri tem bodo imeli posebno vlogo 
družbeni sveti. Dokument tudi opozarja in zavezuje temeljne organizacije in 
skupnosti, zlasti glede urejanja osnovnih pogojev, potrebnih za nemoteno delo 
delegacij in delegatov. Dokument hkrati poudarja odgovornost članov delega- 
cije in delegatov za opravljanje delegatskih funkcij. Končno opozarja, da so 
priporočila in sklepi Skupščine SR Slovenije iz leta 1975 še vedno veljavni. 

Tovarišice in tovariši! Na koncu naj še posebej poudarim, da se je Klub 
delegatov vključil v obravnavo stališč, priporočil in sklepov ter organiziral 
v občinah posvete delegatov, da bi lahko spodbudil aktivnost delegatov pri 
obravnavi predloženega dokumenta ter izmenjavi mnenj in izkušenj, ki naj 
prispevajo k oblikovanju ocen o izvajanju delegatskega sistema in o uresni- 
čevanju delegatskih odnosov doslej. 

Na posvetih so sodelovali delegati, člani skupin za delegiranje delegatov 
v Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije, delegati Druž- 
benopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, delegati Zveznega zbora in 
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Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ ter delegati in člani delovnih 
teles Skupščine SR Slovenije in njihovih zborov ter predstavniki družbeno- 
političnih organizacij v središčih, kjer so bili posveti organizirani. 

Na posvetih so bile ponovno poudarjene misli, izražene že v sklepih 30. 
seje Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije, in sicer, 
da je za nadaljnji razvoj delegatskega sistema in njegovo popolno uveljavitev 
nujno in neposredno delovanje subjektivnih sil, Zveze komunistov, Sociali- 
stične zveze, Sindikatov, Zveze socialistične mladine, družbenih organizacij in 
društev, in sicer znotraj delegatskega sistema. Subjektivne socialistične sile 
morajo v večji meri postati del tega sistema ter izhajati iz njega, pri čemer 
pa nikakor ne smejo ostajati ob strani tudi ostali dejavniki v temeljnih orga- 
nizacijah in skupnostih, kot so na primer samoupravni in poslovodni organi 
ter strokovne službe, ki morajo' nuditi delegacijam vso potrebno strokovno 
pomoč ter uskladiti vse potrebne materialne in druge pogoje za opravljanje 
te funkcije. 

Delegati so v obravnavah v celoti podprli predlog dokumenta. Ocenili so, 
da dejansko izhaja iz dosedanjih izkušenj, da upošteva razprave, ki so o vpra- 
šanjih uveljavljanja delegatskega sistema potekale v zborih in delovnih telesih 
Skupščine, v občinah, predvsem pa v družbenopolitičnih organizacijah, hkrati 
pa da je dovolj široko zastavljen ter predstavlja primerno podlago za na- 
daljnje delo in še bolj dosledno uveljavitev delegatskih odnosov Skupščine 
SR Slovenije. 

Na večini posvetov so delegati poudarili, da bodo, upoštevajoč analizo in 
dokument, pripravili oceno o delovanju delegatskega sistema tudi v svojih 
družbenopolitičnih skupnostih, kolikor tega še niso opravili na zadnjih sejah 
zboiov sedanjih občinskih skupščin, pa bodo obravnavali te ocene ter sprejeli 
potrebne sklepe. 

Povsod so tudi poudarili koristnost takega obravnavanja posameznih do- 
kumentov pred obravnavo v samih zborih, se zavzeli za nadaljevanje take 
prakse ter ponekod izrazili tudi mnenje, da bi bilo treba klube delegatov orga- 
nizirati tudi v občinah. 

V imenu Odbora predlagam, da zbori sprejmejo stališča, priporočila in 
sklepe o nadaljnjem uresničevanju delegatskega sistema v Skupščini SR Slo- 
venije skupaj z amandmaji, ki jih Odbor predlaga na osnovi mnenj, izraženih 
v obravnavi v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije. 

Predsednica Mara Zlebnik: Tovarišu Golobu se zahvaljujem za 
uvodno obrazložitev. Besedo ima tovarišica Eva Naglič! 

Eva Naglič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Smo v obdobju intenzivnih preobrazbenih procesov na vseh področjih našega 
družbenoekonomskega razvoja. V precejšnji meri smo uspeli konkretizirati 
ustavo in zakonsko oblikovati izhodišča za nadaljnji razvoj. 

Na nekaterih področjih pa še nismo uspeli za sedanjo fazo razvoja docela 
zaključiti z zakonskim opredeljevanjem ustavnih teženj, čeprav je za nekatera 
od teh v veliki meri odvisno, v kakšnem obsegu se bodo v našem sistemu za- 
gotovile ustrezne možnosti za demokratičen ustvarjalni boj mnenj s položaja 
socialističnega samoupravljanja, vzpostavil in zagotovil vodilni položaj delov- 
nega človeka in v praksi uresničilo to, da bodo naši delovni ljudje dosegli ne- 
primerljivo širše demokratične pravice in človekove svoboščine. 
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V tako fazo preobrazbenih procesov sodi prav gotovo ustavna preobrazba 
uprave. Smo torej pred nalogo, kako opredeliti in potem predvsem izpeljati v 
naši družbeni praksi, da se bo funkcija države iz dosedanjega njenega bolj 
ali manj klasičnega delovanja spremenila v funkcijo samoupravne družbe, v 
aktivnega sodejavnika v združenem delu. To nam vsem narekuje usmeritev 
razvoja našega političnega sistema samoupravljanja. 

V preteklem obdobju, po sprejetju ustave v letu 1974, smo bili priča iz- 
redne obremenitve samoupravne družbene strukture z obravnavanjem ob- 
sežnih zakonskih gradiv, ki so pomenila zakonsko izvedbo ustave. Na republike 
in pokrajini je prišel s federacije cel sklop novih nalog, ki je terjal izredne na- 
pore pri oblikovanju novih zakonskih rešitev. Oblikovanje in odločanje o si- 
stemskih zakonskih zamislih pa gotovo terja kar največjo ustvarjalno delo- 
vanje v smeri iskanja najustreznejših rešitev in tudi ustreznega oblikovanja 
takega izrazito ustvarjalnega dela. Odveč je poudariti, da so vsa ta izvedbi 
ustave namenjena gradiva največkrat zahtevala tudi v teoretičnem smislu do- 
bro strokovno poznavanje problematike. 

Upravni organi pogosto niso strokovno dorasli tem novim nalogam. Po- 
trebno bo razširiti družbenopolitično razgledanost in preobraziti državno 
upravo tako, da bo strokovno in zakonodajno tehnično dovolj dobro pripravila 
gradiva in prispevala svoj ustvarjalni delež. Od tod nujnost, da se uprava 
odpre in da se poveča vpliv samoupravnega združenega dela in znanstveno- 
raziskovalnega dela na njeno delovanje, da se povezuje s celotno družbeno 
strukturo, da spremlja dogajanja na področjih, za katere je ustanovljena, da 
nosi svoj delež odgovornosti za dogajanja v družbi ter da v osnovi spremeni 
dosedanje metode. To seveda ne bo lahka naloga, če upoštevamo, da je bila 
uprava v preteklosti pogosto ocenjena v družbeni praksi kot nujno zlo, kar je 
povzročilo, da se je neustrezno vrednotilo njeno delo. Taka površna družbena 
ocena pa je pogosto povzročala odhod strokovno usposobljenih in politično 
razgledanih kadrov na druga, družbeno bolje vrednotena področja, kjer ni bila 
v tolikšni meri prisotna hierarhija v odnosih, kjer je delo potekalo v teamih in 
ni bilo anonimno in kjer se je delo razvijalo po bolj ali manj dosledni iz- 
peljavi programa. 

Zato bomo morali v bodoče vlagati več, tako v strokovno usposabljanje 
kot tudi v razširjanje razgledanosti upravnih delavcev ter v njihovo družbeno- 
politično izobraževanje. Taka usmeritev bo skupno z vzpostavitvijo ustreznej- 
ših oblik in metod delovanja, ki bodo omogočile stalno sodelovanje in povezo- 
vanje z vsemi dejavniki, ki usmerjajo politični sistem naše samoupravne ■ de- 
mokracije z delegatskimi skupščinami, z družbenopolitičnimi organizacijami in 
celotnim znanstvenim potencialom naše družbe, hkrati preprečile tudi pojav 
birokratizma v našem političnem sistemu. Med najustreznejše oblike takega 
povezovanja in usklajevanja zamisli, hkrati pa tudi kot mehanizem široke 
družbene kontrole, štejemo lahko nedvomno družbene svete. Prednost delo- 
vanja družbenih svetov je očitna, zlasti pri prvih zamislih in pripravah za 
oblikovanje bodočih zakonskih in drugih ukrepov, ki utegnejo pomembneje 
posegati v družbenoekonomska razmerja in kjer se predvideni splet interesov 
utegne zaznati že v tej fazi. 

Tovarišice in tovariši delegati! Skupščini Socialistične republike Slove- 
nije je Izvršni svet za današnje seje zborov predložil sklop gradiv v zvezi 
s širšo problematiko organov državne uprave. 
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Z analizama o aktualnih vprašanjih organizacije in delovanja Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov, ter o proble- 
matiki delovanja in o organizaciji občinskih upravnih organov želi Izvršni svet 
prikazati stanje in probleme organov državne uprave v obdobju po sprejetju 
ustave Socialistične republike Slovenije, zakona o Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije, zakona o republiških državnih organih in zakona o republiških 
svetih. 

Hkrati je Skupščini predložen predlog za izdajo zakona o državni upravi, 
Republiškem izvršnem svetu in republiških upravnih organih z osnutkom za- 
kona in predlog zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v obdobju 
1978—1982. S to problematiko je neposredno povezan tudi predlog zakona o 
spremembi zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1978, 
s katerim se zagotavljajo tudi sredstva za delo državnih organov. 

Analiza delovanja republiških organov državne uprave kaže, da so po 
ustavi sprejete zakonske rešitve in drugi ukrepi, usmerjeni v reševanje proble- 
matike republiške državne uprave, predstavljali začetek procesa ustavne pre- 
obrazbe uprave in njenega prilagajanja spremembam v celotni družbeni 
strukturi. Proces reforme uprave in normativnega urejanja se ni nadaljeval 
z enako intenzivnostjo tudi v občinah. Prav tako je bilo odloženo zakonsko 
urejanje vprašanj v zvezi z družbenoekonomskim položajem delavcev delovnih 
skupnosti upravnih organov. 

Kljub temu je bil tudi pri reševanju teh vprašanj dosežen določen napre- 
dek. Izboljšalo se je sodelovanje z družbenopolitičnimi organizacijami ter med- 
republiškimi in občinskimi upravnimi organi. 

Upravni organi pa so prilagajali svoje delo potrebam delegatskih skupščin. 
V samoupravnih odnosih so se v delovnih skupnostih upravnih organov po- 
stopoma uveljavile nekatere nove rešitve' v skladu s težnjami zakona o zdru- 
ženem delu. Čeprav je ustava razširila okvir funkcije občinskih upravnih 
organov in je oblikovanje izvršnih svetov občinskih skupščin pomenilo novost, 
rešitve glede uprave v občinskih statutih in odlokih niso vselej ustrezno ali v 
zadostni meri izrazile vseh z ustavo opredeljenih sprememb v družbenoekonom- 
skem in družbenopolitičnem sistemu. 

Občinski statuti, sprejeti sočasno z republiško ustavo, problematike orga- 
nov državne uprave niso obravnavali dovolj poglobljeno in v skladu s speci- 
fičnostmi posamezne občine, temveč so pretežno povzeli splošne opredelitve iz 
republiške ustave. Vzrok temu je bilo v precejšnji meri tudi pomanjkanje si- 
stemskih izhodišč, ki naj bi jih opredelil zvezni zakon o temeljih sistema 
državne uprave. 

V obdobju po letu 1973, ko je Skupščina Socialistične republike Slovenije 
razpravljala o organizacijski, kadrovski in finančno-materialni problematiki 
upravnih organov v republiki, je bila uresničena večina sklepov in priporočil 
Skupščine glede ustvarjanja pogojev za učinkovitejše delo teh organov. Delo 
organov državne uprave se v družbi ustrezneje vrednoti, in se je v zvezi s tem 
izboljšal tudi materialni položaj delavcev v delovnih skupnostih teh organov 
ter reševanje stanovanjske problematike. Uveljavljene so bile organizacijske 
rešitve na področju inšpekcijskih in kadrovskih služb, uresničujejo se ukrepi 
na področju kadrovske politike, izboljšuje se tudi strokovno sodelovanje med 
upravnimi organi. V okviru možnosti so bili uresničeni organizacijsko- 
tehnični ukrepi za uvajanje računalništva v delo upravnih organov, postopoma 
se pripravljajo tudi predlogi v zvezi z informacijskim sistemom. 
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S predlogom programa investicijskih vlaganj v obdobju od 1978. do 1982. 
leta, ki je predložen za današnje seje zborov, se šele sedaj uresničuje sklep 
Skupščine o etapni izgradnji poslovnih prostorov in zagotavljanju drugih 
materialno-tehničnih pogojev za delo republiške uprave. 

Predloženi analizi o problematiki republiških in občinskih organov državne 
uprave sta usmerjeni v celovito oceno delovanja teh organov ter uresničevanja 
njihovega položaja, vloge, odgovornosti in razmerij do drugih družbenih de-' 
javnikov. Zahtevnost dela organov državne uprave glede na preobrazbene 
procese v celotni družbi narašča. To pogojuje zlasti opredelitev odgovornosti 
organov državne uprave Skupščini za stanje v družbenopolitični skupnosti ozi- 
roma na določenih področjih ter za uresničevanje začrtane politike. 

Z uveljavitvijo nove vloge republik in avtonomnih pokrajin in s spre- 
menjeno funkcijo federacije so republiški organi državne uprave dobili ob- 
sežne nove naloge. Državna uprava postaja vse bolj odgovorna celotnemu de- 
legatskemu skupščinskemu sistemu. Na tej osnovi je potrebno tesnejše povezo- 
vanje z družbenopolitičnimi organizacijami, samoupravnimi! organizacijami 
in skupnostmi, z drugimi organi in z združenim delom ter z znanstvenimi 
organizacijami. Zaradi takšnih nalog in vloge bo potrebno delovanje organov 
državne uprave v še večji meri odpreti družbenim vplivom in širšemu družbe- 
nemu nadzorstvu. 

Nujno bo razvijati vse oblike stalnega sodelovanja z združenim delom in 
drugimi dejavniki, ki so nosilci, političnega sistema samoupravne demokracije, 
tako da bodo ti dejavniki imeli možnost demokratičnega vpliva na delo 
državne uprave. 

Njena dejavnost mora po svoji funkciji vse bolj krepiti razvoj in vlogo 
delovnega človeka in samoupravnega združenega dela. 

Takšen odnos organov državne uprave do delegatskih skupščin in do ce- 
lotne samoupravne demokratične strukture naše družbe bo v procesu njene 
preobrazbe zagotovil večjo učinkovitost dela teh organov pri uresničevanju 
interesov delavcev, delovnih ljudi in občanov in preprečeval birokratizacijo 
državne uprave. 

Kljub določenemu povečanju števila delavcev upravnih organov, ki je 
razvidno iz obeh analiz, državna uprava še ni tehnično in kadrovsko usposob- 
ljena za opravljanje svojih funkcij. Odločneje bo treba uveljavljati tako ka- 
drovsko politiko, ki bo spodbujala kakovostno izboljšanje strukture, hkrati 
pa preprečevala nepotrebno povečevanje števila delavcev. V procesu pre- 
obrazbe uprave se bo potrebno usmeriti na pridobivanje ustvarjalnih delavcev, 
ki bodo sposobni samostojno strokovno oblikovati predloge rešitev in zanje 
prevzemati odgovornost. 

Da bo upravno delo postalo privlačno za mlajše strokovnjake, ga bo po- 
trebno tudi družbeno in materialno ustrezno vrednotiti. Pripravljalci stro- 
kovnih gradiv naj ne bi več ostajali anonimni, tako da bi se lahko strokovno 
uveljavili, kar bi jih spodbujalo tudi k večji prizadevnosti in ustvarjalnosti. 

Vso pozornost je potrebno posvetiti stalnemu strokovnemu in družbeno- 
političnemu izpopolnjevanju delavcev. Zato je že v pripravi poseben zakon, 
ki bo urejal ta vprašanja za delavce upravnih in pravosodnih organov ter za 
delavce v odvetništvu in službah pravne pomoči. Ta zakon naj bi sistemsko 
enotno uredil pripravništvo, strokovne izpite in druge oblike preverjanja znanj, 
kakor tudi permanentno izobraževanje kot celoto strokovnega in družbeno- 
političnega izobraževanja. 
25 
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Potrebe po sistematičnem družbenopolitičnem in strokovnem izobraže- 
vanju, ki so v upravnih organih prisotne že več let, so narekovale takojšnje 
ukrepe. Zato je Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 
proračun že v začetku preteklega leta pričel s pripravami za sklenitev samo- 
upravnega sporazuma o dopolnilnem strokovnem in družbenopolitičnem iz- 
obraževanju delavcev republiških upravnih organov. Ta samoupravni spora- 
zum, ki naj v praksi preskusi rešitve bodočega zakona o izobraževanju, so re- 
publiški upravni organi sprejeli, tako da bo izobraževanje po posebnih pro- 
gramih, ki so v pripravi, lahko steklo v tem letu. 

Eden izmed pogojev za permanentno strokovno izobraževanje delavcev v 
upravnih organih je tudi možnost sprotnega spremljanja strokovne liteiature. 
Upravni organi sami praviloma niso razvili tako imenovane izdajateljske de- 
javnosti za svoje področje, pač pa sta Uradni list Socialistične republike Slo- 
venije in Skupnost slovenskih občin s svojimi izdajami predpisov in priroč- 
nikov delno zapolnila to vrzel. 

Ugotovitve v analizah kažejo, da se materialni položaj delavcev upravnih 
organov postopoma izboljšuje, izpopolniti pa je treba sistem nagrajevanja po 
uspehu dela in pri tem zlasti pravilno vrednotiti prispevke ustvarjalnih stro- 
kovnih delavcev. Večjo skrb je treba posvetiti tudi družbenemu standardu de- 
lavcev in nadaljevati s prizadevanji za reševanje njihovih stanovanjskih vpra- 
šanj, kar mora postati sestavni del kadrovske politike. 

V analizi, še zlasti pa v obrazložitvi k predlogu zakona o investicijskih 
vlaganjih, je prikazana pereča prostorska problematika republiških organov. 
Republiški upravni organi in strokovne službe Izvršnega sveta delujejo v ne- 
funkcionalnih in tudi sicer neprimernih prostorih, v nekaj primerih celo v 
provizoričnih objektih. Njihova prostorska razmestitev v številnih med seboj 
oddaljenih objektih onemogoča sistematično modernizacijo dela z uvajanjem 
sodobnih tehničnih sredstev, delovne povezave pa so otežene in terjajo ne- 
sorazmerno porabo časa in sredstev. Novih, strokovno dognanih metod dela 
v takih pogojih največkrat ni mogoče uvajati, kar se odraža tudi pri pridobi- 
vanju, zlasti kreativnih kadrov. 

V srednjeročnem programu investicijskih vlaganj je na področju no- 
tranjih zadev potrebno v zvezi z uresničevanjem obveznosti iz ozimskih spo- 
razumov predvideti izgradnjo in rekonstrukcijo nekaterih mejnih prehodov 
ter tiste prednostne naložbe, ki zagotavljajo izvajanje nalog na področju 
državne varnosti in družbene samozaščite. 

V preteklem letu je Skupščina Socialistične republike Slovenije sprejela 
vrsto zakonov s področja pravosodja. 2e tedaj je bilo poudarjeno, da ustavna 
preobrazba pravosodja terja tudi hitrejše in učinkovitejše ukrepe v smeri re- 
ševanja prostorske problematike. V zvezi s tem je nujno zagotoviti tudi pro- 
storske pogoje za hitrejše uveljavljanje samoupravnega sodstva, hkrati s pri- 
zadevanji za prostorsko usposobitev novih rednih sodišč, ki bodo začela z 
delom 1. januarja 1979. leta. 

Nova kazenska zakonodaja in razmere na področju izvrševanja kazenskih 
sankcij zahtevajo, da se uveljavijo sodobnejše prevzgojne metode obsojencev 
na prestajanju zaporne kazni. Sodobnejših prevzgojnih metod pa v obstoječih 
kazensko-poboljševalnih zavodih ni moč izvajati, saj večina zavodov ne ustreza 
že sedanjim minimalnim standardom. 

Stanje poslovnih prostorov republiških organov državne uprave je po- 
stalo že tako pereče, da celo zavira normalno delovanje teh organov. Skupščina 
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bi se o takem stanju lahko prepričala tudi neposredno tako, da bi oblikovala 
skupino delegatov, ki naj si ogleda prostorsko stanje in materialno-tehnične 
pogoje, v katerih delajo delavci republiških upravnih organov. 

Ugotovitve, podane v obeh analizah, so predlagatelja usmerjale tudi pri 
oblikovanju predloga za izdajo zakona o državni upravi, Republiškem izvršnem 
svetu in republiških upravnih organih, zlasti v tistih določbah, ki jih ne za- 
jema zvezni zakon o temeljih sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem 
svetu in zveznih upravnih organih. 

O vsebini določb, ki naj bi predstavljale temelje sistema državne uprave 
v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, katere naj bi opredeljeval 
zvezni zakon, so skoraj tri leta potekale razprave v okviru Zveznega sveta za 
vprašanja družbene ureditve in v drugih strukturah. Zvezni svet za vprašanja 
družbene ureditve je namreč v marcu leta 1975 zavzel stališče, da je potrebno 
z vidika ustavnih določb in političnih izhodišč proučiti položaj in vlogo izvršil- 
nih in upravnih organov na vseh ravneh in določiti temelje sistema državne 
uprave ter šele na tej podlagi nadalje urejati problematiko državne uprave 
v republikah in pokrajinah oziroma v federaciji. 

Čeprav je osnutek 'zveznega zakona šele sedaj v obravnavi v delovnih te- 
lesih Zvezne skupščine, se je predlagatelj odločil za pripravo osnutka republi- 
škega zakona predvsem zato, da omogoči sočasen začetek javne razprave. Na 
tako odločitev predlagatelja so vplivale tudi številne zahteve delegatov v 
skupščinah družbenopolitičnih skupnosti in občinskih organov po čimprejšnji 
uveljavitvi zakona, ki naj opredeli sistem državne uprave v Socialistični re- 
publiki Sloveniji, načela za organizacijo občinskih upravnih organov ter samo- 
upravne pravice in obveznosti delavcev delovnih skupnosti teh organov. 

Zato da omogoči vsem razpravljalcem vpogled v kompleksno vsebino obeh 
sistemskih zakonov, je predlagatelj v osnutek republiškega zakona vključil tudi 
del tistih določb, ki jih bo predvidoma vseboval zvezni zakon. Pri oblikovanju 
predloga zakona po javni razpravi pa bo predlagatelj skladno z resolucijo o 
zakonodajni politiki v SR Sloveniji opustil vse tiste določbe, ki jih bo vseboval 
zvezni zakon. Predlog za izdajo zakona in predloženi zakonski osnutek izhajata 
iz idejnopolitičnih opredelitev, sprejetih na 30. seji Predsedstva Centralnega 
komiteja Zveze komunistov Jugoslavije, načel zakona o združenem delu in 
spoznanj, ki so bila izoblikovana v razpravah o temeljih sistema državne 
uprave. Pri pripravi zakona je predlagatelj upošteval tudi praktične izkušnje 
pri dosedanjem delovanju organov državne uprave v Socialistični republiki Slo- 
veniji, ki so prikazane v obeh analizah, in v skladu s tem oblikoval ustrezne 
rešitve v zakonu. 

Predlagani zakon zajema pretežni del vprašanj v zvezi z organi državne 
uprave, zakonsko urejanje te problematike pa se bo nadaljevalo z zakonom o 
izobraževanju delavcev državnih organov in z zakonom, ki bo v skladu s sistem- 
skimi usmeritvami in izhodišči zveznega in republiškega zakona o državni 
upravi ter z ugotovitvami in predlogi iz predložene analize opredelil organi- 
zacijo strokovnih služb Izvršnega sveta in republiških upravnih organov na 
posameznih področjih. 

Temu procesu bo sledilo podrobnejše urejanje vprašanj v zvezi z občin- 
skimi organi državne uprave v odlokih občinskih skupščin, kakor tudi v samo- 
upravnih in drugih splošnih aktih delovnih skupnosti vseh organov državne 
uprave v SR Sloveniji. Vendar pa se moramo zavedati, da še tako popolne za- 
konske rešitve ne morejo dati zaželenega učinka, če niso združene z druž- 
25» 
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beno akcijo za uveljavitev zakonskih določb v praksi. Predloženi zakonski 
osnutek pomeni nadaljnjo stopnjo v procesu dograjevanja sistema državne 
uprave v Socialistični republiki Sloveniji v okviru razvoja političnega sistema. 
Izvršne svete skupščin družbenopolitičnih skupnosti in upravne organe uve- 
ljavlja kot institucije političnega sistema, ki opravljajo funkcijo državne 
uprave v enotnem sistemu oblasti in samoupravljanja delavskega razreda in 
vseh delovnih ljudi. V tem smislu opredeljuje položaj, vlogo in odgovornost 
izvršnih svetov in upravnih organov do delegatskih skupščin in do celotne 
družbene strukture. 

Tako opredeljena vloga organov državne uprave terja, da se ti organi z 
drugačnimi organizacijskimi oblikami, kadrovsko politiko, načinom in meto- 
dami delovanja ter sodelovanja z vsemi ustvarjalnimi silami naše socialistične 
družbe usposobijo za analiziranje družbenih pojavov in za ustrezno ukrepanje. 
Položaj in vlogo družbenih svetov bo sistemsko opredelil poseben zakon, zato 
je s predloženim osnutkom zakona opredeljen le specifični odnos do družbenih 
svetov, ki se vzpostavlja zaradi uresničevanja stalnega sodelovanja in družbene 
koordinacije stališč med organi državne uprave in družbenopolitičnimi organi- 
zacijami ter uresničevanja širšega družbenega nadzorstva nad delom teh o!ga- 
nov. Tako bodo organi državne uprave postali bolj odprti do celotne družbe 
in se bodo pri reševanju problemov lahko oprli na družbenopolitične organi- 
zacije, odgovorne za uresničevanje političnega sistema. 

Posebej je poudarjena obveznost republiških upravnih organov, da v okviru 
odgovornosti za stanje na svojem področju spremljajo delovanje občinskih 
upravnih organov in razvijajo stalne oblike medsebojnega sodelovanja in stro- 
kovne pomoči, zlasti na tistih področjih, kjer doslej sodelovanje ni bilo v toliki 
meri razvito. 

V razmerjih do zveznih organov naj bi republiški organi državne uprave 
učinkoviteje zagotavljali usklajevanje stališč z ustreznimi organi in organizaci- 
jami oziroma v delovnih telesih, da bodo predlogi, stališča in mnenja, ki jih 
predstavniki republiških organov zastopajo v zveznih organih, plod kar naj- 
širšega usklajevanja interesov v republiki. 

Razmerja med organi državne uprave in samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi naj bi se uresničevala predvsem z usklajevanjem predlogov in izvaja- 
njem dogovorjene politike v komitejih kot kolegijskih upiavnih organih. 

Zakon tudi odpira možnosti racionalnega organiziranja služb na posamez- 
nih področjih oziroma za opravljanje tehničnih, računovodskih in drugih po- 
dobnih opravil za več upravnih organov, kakor tudi za samoupravne interesne 
skupnosti in celo za družbenopolitične organizacije na podlagi dogovora. Taka 
usmeritev v zakonu naj bi preprečevala nepotrebno večtirnost pri opravljanju 
podobnih oziroma istovrstnih nalog in hkrati omogočala racionalnejšo uporabo 
sredstev za delo in tehničnih pripomočkov. 

Glede obsega samoupravnih pravic in obveznosti delavcev delovnih skup- 
nosti državne uprave je treba poudariti, da jih bo v okviru temeljev sistema 
določal zvezni zakon. V osnutku republiškega zakona so te določbe le povzete 
iz razlogov, navedenih v uvodu. Predlog republiškega zakona bo v skladu s 
temelji sistema te določbe lahko le razčlenjeval. 

Ena izmed novosti, ki jih prinaša osnutek zakona o državni upravi, je 
opredelitev dohodka delavcev delovne skupnosti. Tem določbam, ki pomenijo 
primerno uporabo načel svobodne menjave dela za delavce delovnih skupnosti 
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upravnih organov, bo v nadaljnjih razpravah potrebno posvetiti še posebno 
pozornost. 

Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun je 
v skladu s sklepom Izvršnega sveta organiziral v občinah prvo razpravo o 
predlogu za izdajo zakona z osnutkom. V ta namen je bilo opravljenih šest 
posvetov s predstavniki izvršnih svetov občinskih skupščin in delovnih skup- 
nosti občinskih upravnih organov, vabljeni pa so bili tudi predstavniki sindi- 
kalnih organizacij. Da bi bila razprava čimbolj poglobljena, posveti niso bili 
sklicani po regijskem principu, temveč glede na sorodnost problematike v po- 
sameznih občinah, ki izhaja predvsem iz njihove velikosti in razvitosti. 

O osnutku zakona sta razpravljala tudi Svet za družbenopolitični sistem 
pri Republiški konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva in republiški 
odbor sindikata delavcev uprave, pravosodja in družbenopolitičnih dejavnosti 
Slovenije. Temeljna ugotovitev iz dosedanjih razprav je, da predloženi za- 
konski osnutek ustrezno zajema celovito problematiko organov državne uprave 
in prikazuje bistvene sistemske novosti. 

Razprave v občinah so bile vsebinske, usmerjene v dograjevanje zakonskih 
rešitev ter v razmišljanja o izvajanju predlaganih rešitev v praksi. Največja 
pozornost je bila posvečena vprašanjem v zvezi s sestavo Izvršnega sveta in 
nezdružljivosti funkcije člana Izvršnega sveta z drugimi dolžnostmi. Pri tem 
so bila izražena tudi zelo različna mnenja, predvsem glede imenovanja pred- 
stojnikov upravnih organov izmed članov Izvršnega sveta. Take razprave so 
potrdile ugotovitve v predloženi analizi, ki opozarja na to, da so se v dosedanji 
praksi uveljavila zelo različna izhodišča. Od tega, da so bili vsi člani Izvršnega 
sveta hkrati tudi predstojniki upravnih organov, do nasprotne skrajnosti. Take 
rešitve in stališča pa so v največji meri odraz določene kadrovske situacije 
v občini. 

Izpostavljen je bil tudi problem v zvezi z oblikovanjem družbenih svetov 
glede na dejstvo, da zakon o družbenih svetih predvidoma ne bo sprejet so- 
časno z zakonom o državni upravi. Ob tem so bila zastavljena tudi vprašanja 
o odnosu družbenih svetov in kolegijskih upravnih organov. 

Številna vprašanja so se nanašala na razmejitev odgovornosti organov 
državne uprave in samoupravnih interesnih skupnosti. V načelu je bila podprta 
usmeritev o oblikovanju skupnih strokovnih služb za upravne organe in za 
druge organizacije in skupnosti, kar naj pripomore k racionalnejšemu delu. 
Predstavniki občin so ocenili, da so razmerja med republiškimi in občinskimi 
upravnimi organi v osnutku zakona opredeljena tako, da bodo v večji meri kot 
doslej omogočala njihovo medsebojno sodelovanje. Na posvetih je bil izpostav- 
ljen tudi problem organizacije upravnih organov v manjših občinah in ugodno 
ocenjena predložena rešitev, po katerih se lahko v takih občinah ustanovi eno- 
ten upravni organ. 

V zvezi s tem se je odprlo vprašanje določb posebnih zakonov za nekatera 
področja, ki izrecno predvidevajo ustanovitev samostojnih upravnih organov, 
na primer za ljudsko obrambo, za notranje zadeve, za davčno in za geodetsko 
službo, kar bo treba v nadaljnji razpravi še proučiti. 

Ob variantah pri poglavju o notranji organizaciji upravnih organov so 
razpravljalci soglasno zavrnili možnost, da se v upravnih organih še nadalje 
zadrži pojem delovno mesto, in se iz vsebinskih razlogov zavzeli za urejanje 
teh vprašanj v skladu z zakonom o delovnih razmerjih. 
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Glede na velik interes, ki so ga predstavniki občin pokazali v razpravah 
na prvih posvetih, in glede na to, da v tem času v občinah potekajo intenzivne 
razprave, zlasti o sestavi novih izvršnih svetov in o organizaciji občinskih 
upravnih organov, naj bi tudi občinske skupščine kritično ocenile delovanje in 
organizacijo občinskih upravnih organov oziroma sestav izvršnih svetov, pred- 
vsem z vidika skladnosti z novimi sistemskimi rešitvami. 

Pri tem naj bi občinske skupščine ocenile zlasti učinkovitost delovanja 
organov državne uprave ter ustreznost organizacijskih oblik in števila uprav- 
nih organov, kakor tudi kadrovsko strukturo ter število delavcev na posamez- 
nih podočjih, njihovo usposobljenost za opravljanje nalog in za učinkovito, 
pravočasno in zakonito uresničevanje pravic in dolžnosti delovnih ljudi in 
občanov. 

Potrebno bi bilo oceniti dosedanje ukrepe pri organizaciji medobčinskih 
inšpekcijskih služb, pa tudi možnosti za smotrno združevanje drugih upravnih 
služb, kot na primer na področju gospodarjenja s prostorom in urbanističnega 
planiranja, avtomatske obdelave podatkov, služb za napredek upravnega po- 
slovanja in drugih specializiranih strokovnih služb. 

Tovarišice in tovariši delegati! V neposredni zvezi z zagotovitvijo pogojev 
za delovanje državnih organov je tudi naslednji zakon, ki je danes v obrav- 
navi, to je predlog zakona o spremembi zakona o proračunu Socialistične re- 
publike Slovenije za leto 1978. Prvotni predlog proračuna, ki ga je Skupščina 
SR Slovenije obravnavala na sejah zborov dne 28. decembra 1977, je bil spre- 
menjen tako, da se je obseg republiškega proračuna zmanjšal za 702,7 mili- 
jonov dinarjev, kar je pomenilo 13,7 % linearno znižanje sredstev vsem korist- 
nikom republiškega proračuna. 2e tedaj je Izvršni svet napovedal, da bo pred- 
lagal spremembo republiškega proračuna glede na uvedbo republiškega davka 
iz osebnega dohodka delavcev. Le-tako bo mogoče izpolniti vse predvidene pro- 
računske obveznosti, vključno z novimi oziroma prenesenimi obveznostmi na 
področju intervencij v kmetijstvu, intervencij pri cenah nekaterih živilskih 
proizvodov ter obveznostmi do federacije. 

Sedanji predlog sprememb proračuna je za 342,2 milijona dinarjev nižji 
od predloga, ki je bil predložen Skupščini 28. decembra 1977 in znaša bruto 
8 milijard 321 milijonov dinarjev. Znižanje sedanjega proračuna se glede stanja 
prihodkov nanaša na manjši priliv prihodkov od republiškega davka iz osebnih 
dohodkov delavcev za dva meseca, ker naj bi bil ta davek uveden s 1. marcem 
letošnjega leta, na znižanje prihodkov od temeljnega davka na promet pro- 
izvodov zaradi nove delitve med federacijo in republiko, ter na 4 % odvod 
od vplačil tega davka za odplačilo obveznosti do premij v kmetijstvu. 

Na strani odhodkov so nižje obveznosti do vračila kredita, najetega za 
odplačilo obveznosti do federacije za leto 1977, katerega bo republika najela 
na podlagi obračuna vseh obveznosti med federacijo in republiko za leto 1977 
postopoma, tako kot bodo verificirani posamezni obračuni oziroma obveznosti. 

Nižja je tudi obveznost Socialistične republike Slovenije iz prispevka fe- 
deraciji, vključena pa so sredstva za sofinanciranje izgradnje Kulturnega centra 
Ivana Cankarja. Predlagana sprememba republiškega proračuna omogoča za- 
gotavljanje sredstev za delovanje vseh republiških državnih organov, vključno 
z organi za notranje zadeve in s sodišči, za vlaganja na področju programiranih 
negospodarskih investicij, kakor tudi za znanstveno in kulturno-prosvetno de- 
javnost za tiste naloge, ki so v pristojnosti republike kot države in jih ni mo- 
goče prenesti na samoupravne mehanizme. 
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Poleg tega so zagotovljena tudi sredstva za invalidsko in pokojninsko var- 
stvo ter za priznavalnine borcev NOV in druge družbene pomoči na podlagi 
zakonov in družbenih dogovorov. V dopolnilna sredstva občin, ki so predvi- 
dena v proračunu za leto 1978, so vključena poleg sredstev za pokrivanje te- 
kočih obveznosti tudi sredstva za poračun obveznosti Socialistične republike 
Slovenije do dopolnjevanih občin za leto 1977, ki je bil opravljen v januarju 
tega leta. 

Na področju intervencij v kmetijstvu in prehrani ter drugih gospodarskih 
posegov na ravni republike ter obveznosti iz prenosa neproračunske bilance 
federacije se zagotavljajo sredstva za izpolnjevanje že sprejetih obveznosti. 

Občutno se povečujejo sredstva za financiranje intervencij v gospodarstvu, 
za 90,4% v primerjavi z letom 1977, v skladu z obveznostmi Socialistične re- 
publike Slovenije iz dogovora o osnovah družbenega plana Jugoslavije za razvoj 
agroindustrijskega kompleksa v obdobju od leta 1976 do 1080. V okviru inter- 
vencij v gospodarstvu se zagotavljajo tudi sredstva za stabilnejše in učinkovi- 
tejše delovanje enotnega trga ter za zavarovanje gospodarstva in družbe v 
izrednih pogojih, kar je v skladu s potrebami gospodarstva in nalogami ljud- 
ske obrambe. 

Pri izvajanju proračuna bo potrebno dinamiko potrošnje usklajevati s pri- 
livom dohodkov oziroma v primeru občutnega zaostajanja prihodkov sprejeti 
tudi druge ukrepe, ki jih je Izvršni svet dolžan sprejeti v skladu z zakonom 
o proračunu. 

Predlog republiškega proračuna izhaja iz skupnih ciljev družbenega raz- 
voja, opredeljenih v družbenem planu Socialistične republike Slovenije. Med 
temi sta kot temeljni nalogi zastavljeni tudi ustavna preobrazba pravosodja in 
organov državne uprave ter njihova usposobitev za opravljanje nalog v skladu 
z njihovo vlogo, položajem in odgovornostjo v samoupravni družbi. 

S tega vidika je republiški proračun inštrument za zagotavljanje sredstev 
za izvrševanje funkcije republike kot družbenopolitične skupnosti in pred- 
stavlja tudi materialno podlago za delo organov državne uprave. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predložena gradiva o širši problematiki 
organov državne uprave predstavljajo podlago za nadaljnja razmišljanja o 
smereh razvoja organov državne uprave v naši republiki in se v tem smislu 
vključujejo v prizadevanja za ustavno preobrazbo organov državne uprave 
vseh družbenopolitičnih skupnosti. Zato predlagamo, da pristojni zbori Skup- 
ščine po razpravi na današnjih sejah, sprejmejo: 

1. analizo in aktualna vprašanja organizacije in delovanja Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov in analizo proble- 
matike delovanja in organizacije občinskih upravnih organov, 

2. predlog zakona o investicijskih vlaganjih Socialistične republike Slo- 
venije v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju od 1978 do 1882. leta. 

3. predlog zakona o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike 
Slovenije za leto 1978, 

4. predlog za izdajo zakona o državni upravi, Republiškem izvršnem svetu 
in republiških upravnih organih, pri čemer se predloženi zakonski osnutek 
obravnava kot teze za zakon, na podlagi pripomb in predlogov iz razprave pa 
pripravi besedilo zakonskega osnutka. 

Za tak predlog se je Izvršni svet odločil zato, da se o rešitvah, oblikovanih 
kot zakonski osnutek, omogoči vsebinska razprava. Glede na to, da zaradi po- 
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stopka za sprejetje zveznega zakona o temeljih sistema državne uprave ne bo 
mogoče sprejeti republiškega zakona in še v tem mandatnem obdobju, menimo, 
da bo nadaljnja razprava lahko bistveno prispevala k dograjevanju rešitev v 
republiškem zakonu o državni upravi, Republiškem izvršnem svetu in repu- 
bliških upravnih organih. Hvala za pozornost! 

Predsedujoča Mara Žlebnik: Hvala za uvodno obrazložitev! S tem 
zaključujem skupno zasedanje zborov. Vsi trije zbori nadaljujejo delo na lo- 
čenih sejah takoj. 

(Zasedanje je bilo končano ob 10.25.) 



(15. marca 1978) 
/ 

Predsedoval: Štefan Nemec, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek zasedanja ob 9.20. 

Predsedujoči Štefan Nemec: Pričenjam skupno zasedanje Zbora 
združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora. 

Na skupnem zasedanju so navzoči tudi., člani Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije. Na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora bomo poslušali uvodne obrazložitve k in- 
formaciji o uresničevanju zakona o združenem delu Socialistične republike 
Slovenije, s predlogom stališč, priporočil in sklepov o uresničevanju zakona 
o združenem delu v Socialistični republiki Sloveniji, k oceni stanja obmejnega 
gospodarskega sodelovanja ter nalogam za uresničevanje sklepov in stališč 
Skupščine SR Slovenije o obmejnem gospodarskem sodelovanju Socialistične 
republike Slovenije s sosednjimi državami in k politiki ukrepov materialne 
osnove slovenske narodne skupnosti v zamejstvu. Skupaj z Zborom občin bomo 
poslušali še uvodno obrazložitev k energetski in elektroenergetski bilanci v 
Socialistični republiki Sloveniji za leto 1978 in informacijo o poteku priprav 
gradnje energetskih, objektov v letu 1971 ter uvodno obrazložitev k predlogu 
za izdajo zakona o usmerjenem izobraževanju, s tezami za osnutek zakona. 

Prosim tovariša Staneta Markiča, predsednika komisije Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, 
da poda uvodno obrazložitev k informaciji o uresničevanju zakona o združe- 
nem delu v Socialistični republiki Sloveniji, s predlogom stališč, priporočil in 
sklepov o uresničevanju zakona o združenem delu v Socialistični republiki 
Sloveniji! 

Stane Markič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Za nami je več kot leto dni uresničevanja zakona o združenem delu. V tem 
sicer kratkem obdobju so se še bolj uveljavile nekatere pomembne značilnosti 
v našem družbenem razvoju. Zelo je porastla socialistična samoupiavljavska 
zavest delavcev, delovnih ljudi in občanov. Poglobili so se samoupravni odnosi 
na vseh področjih družbenega življenja in dela. Zakon o združenem delu po- 
staja vedno bolj orožje v rokah delavskega razreda pri uresničevanju njegovih 
razrednih interesov, opora delavcem pri razpolaganju s sredstvi za proizvodnjo 
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in celotno ustvarjeno presežno vrednostjo in v boju zoper različne pojave 
državno ali grupnolastninskih monopolov oziroma oblik odtujevanja rezultatov 
njihovega dela. Počasi, toda zanesljivo se odpravljajo tudi potrebe, da bi o 
delu in življenju delavcev in delovnih ljudi kdorkoli odločal v njihovem imenu. 
Očiten je proces podružbljanja političnih odločitev. Na vseh ravneh družbe- 
nega snovanja je prisotna vsestranska aktivnost, katere sestavina so bile tudi 
priprave na izvolitev delegacij za skupščine družbenopolitičnih skupnosti in 
za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti in priprave na XI. kongres 
Zveze komunistov Jugoslavije in VIII. kongres Zveze komunistov Slovenije. 

Naloga Skupščine Socialistične republike Slovenije kot organa družbe- 
nega samoupravljanja in najvišjega organa oblasti v republiki je, da oceni, 
kako uveljavljamo socialistične samoupravne družbenoekonomske odnose, opre- 
deljene z ustavo, zakonom o združenem delu in z drugimi sistemskimi zakoni, 
ter da na tej osnovi usmeri nadaljnje delo. Zato je Komisija Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu 
pripravila informacijo o uresničevanju zakona o socialistični republiki Slove- 
niji, s katero želi prikazati nekatere najpomembnejše uspehe, ki smo jih do- 
segli v prvem letu uresničevanja zakona, prav tako pa tudi opozoriti na ne- 
katera temeljna protislovja in probleme pri njegovem dosedanjem uveljav- 
ljanju. Z informacijo smo želeli spodbuditi široko in poglobljeno razpravo v 
vseh samoupravnih organizacijah in skupnostih, njihovih delegacijah in v ce- 
lotnem delegatskem sistemu, zato da bi se še bolj ustvarjalno in celovito lote- 
vali uresničevanja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in prek njih 
celotnega političnega sistema samoupravnega odločanja na vseh področjih druž- 
benega življenja in dela, kot to izhaja iz zakona. 

Informacija naj tudi prispeva k oblikovanju in sprejetju skupščinskega 
dokumenta o uresničevanju zakona o združenem delu v Socialistični republiki 
Sloveniji. 

Komisija, ki jo je ustanovila skupščina, januarja 1977, je svoje delo organi- 
zirala in usmerila tako, da bi čimveč prispevala k okrepitvi celotne družbene 
aktivnosti. Usmerjala je akcije na ključna vprašanja uresničevanja zakona. 
Sodelovnje z raznimi organi in organizacijami, kakor tudi njena sestava sta 
prispevala k skladnejšemu poteku družbene aktivnosti pri izvajanju zakona. 
Komisija je v skladu s programskimi in akcijskimi usmeritvami organizacij 
združenega dela in družbenopolitičnih organizacij obravnavala nekatera aktu- 
alna konkretna vprašanja, zavzemala stališča do nekaterih problemov ter 
spodbujala povezano, celovito in organizirano delovanje družbenih in politič- 
nih dejavnikov. Prav tako je sodelovala s Komisijo Zvezne skupščine. 

Ob tej priložnosti želim opozoriti zlasti na nekatere temeljne značilnosti 
dosedanje družbene aktivnosti pri preobrazbi odnosov, za katere smo v Ko- 
misiji na podlagi skupnih spoznanj ocenili, da so posebno pomembne za na- 
daljnji razvoj političnega sistema socialističnega samoupravljanja. 

V komisiji smo spremljali uresničevanje zakona z vidika ključnega vpra- 
šanja samoupravnih odnosov, to je uveljavljanja razrednih interesov delavcev 
v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in s tem povezane druž- 
bene aktivnosti. Komisija ugotavlja, da je od sprejetja zakona v vseh celicah 
združenega dela in družbenopolitičnih skupnostih prisotna, v zadnjem času pa 
se še stopnjuje, razgibana družbena aktivnost pri poglabljanju in dograjevanju 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. Ta aktivnost je vedno bolj usmer- 
jena k neposrednemu uveljavljanju dohodkovnih odnosov, k združevanju dela 
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in sredstev in samoupravni organiziranosti delavcev, k stimulaciji za ustvar- 
janje večje in boljše proizvodnje in večjega dohodka, skratka k temeljnim vpra- 
šanjem, to je k spreminjanju mesta in vloge delavcev, delovnih ljudi in obča- 
nov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih kot v družbi. 

Prvi začetni premiki, v katerih dobiva samoupravno združeno delo odlo- 
čilnejšo vlogo pri graditvi družbenoekonomskih odnosov, temelje v vedno večji 
meri tudi na zavestnem spoznanju delavcev, da je zakon o združenem delu 
podlaga, izhodišče in opora, da sami začenjajo obvladovati celoten dohodek in 
presežno vrednost v temeljni organizaciji združenega dela, da združujejo delo 
in sredstva v skladu s svojimi in skupnimi interesi in da dejansko vplivajo na 
politiko razvoja in vse tokove družbene reprodukcije. Prav prek družbenih 
prizadevanj za uveljavitev neodtujljivosti sredstev družbene reprodukcije in 
družbenega dohodka delavci vedno bolj jasno čutijo resničen pomen zakona za 
uresničevanje dolgoročnih zgodovinskih interesov delavskega razreda. Na de- 
mokratičen način s samoupravnim dogovarjanjem in sporazumevanjem že de- 
jansko urejajo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti in s tem utrju- 
jejo svoj ekonomski in socialni položaj ter tako uresničujejo pravico dela z 
družbenimi sredstvi in iz nje izhajajočo pravico samoupravljanja. To pomeni, 
da tudi vse uspešneje in po demokratični poti odločajo o pogojih in rezultatih 
svojega dela, o ustvarjanju, pridobivanju in razpolaganju dohodka in o vseh 
drugih ključnih vprašanjih v temeljnih organizacijah in v vseh drugih od- 
nosih v družbeni reprodukciji. 

V praksi se je že začelo uveljavljati spoznanje, da je razvoj in ustvar- 
janje družbenoekonomskega položaja delavcev odvisen predvsem od tega, kako 
hitro in dosledno bodo sami spreminjali stanje in vzpostavljali samoupravne 
odnose v temeljni organizaciji združenega dela in na vseh drugih področjih 
družbenega dela in življenja. Pri tem pa je pomembno tudi vse širše uveljav- 
ljanje spoznanja delavcev, da so pri uresničevanju pravice dela z družbenimi 
sredstvi dejansko odgovorni za družbeno in ekonomsko smotrno porabo teh 
sredstev in da jih morajo kot materialno osnovo svojega in celotnega družbe- 
nega dela nenehno obnavljati in izboljševati. Tako delavci s prvimi začetnimi 
uspehi pri uveljavljanju novih družbenoekonomskih odnosov prevzemajo hkrati 
tudi odgovornost in obveznost ne samo za razvoj svoje temeljne organizacije 
združenega dela in z njo delovno in poslovno povezanih drugih samoupravnih 
organizacij, ampak tudi za razvoj celotne samoupravne družbe. Delavci zato 
vidijo v zakonu zagotovilo in zaščito svojega položaja v proizvodnih in druž- 
benih odnosih, pri uresničevanju svojih interesov v združenem delu in družbi 
ter pogoj stabilnih družbenih odnosov. Prav tako se delavci marsikje že zave- 
dajo neugodnih posledic, ki bi nastale pri slabem delu, gospodarjenju, nevest- 
nem obnašanju, kar vse vpliva na višino ustvarjenega dohodka in na zadovolje- 
vanje njihovih osebnih in skupnih družbenih potreb. 

Takšna spoznanja in uspehi pri spreminjanju družbenih odnosov kažejo, 
da so v dosedanji aktivnosti pri družbeni preobrazbi že doseženi določeni za- 
četni rezultati, vendar pa moramo to aktivnost na vseh ravneh od temeljnih 
organizacij združenega dela do zakonodajne aktivnosti, še bolj kot doslej orga- 
nizirano in odločno usmeriti na nekatera ključna, zelo zahtevna vprašanja, 
povezana s svobodno menjavo dela, minulim delom, reprodukcijo družbenih 
sredstev, planiranjem, ureditvijo osnov sistema in povezovanja proizvodnje in 
trgovine itd. in storiti vse, da bodo hitreje dozorevale ustrezne sistemske re- 
šitve kot njihovo neposredno uveljavljanje. Istočasno pa se je treba tudi bolj 
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odločno usmeriti na premagovanje raznih tehnokratskih in skupinskolastninskih 
in podjetniških monopolnih pristopov in odporov, zlasti pa moramo doseči, da 
bodo nosilci uresničevanja v zakonu opredeljenih odnosov resnično sami de- 
lavci. Tem vprašanjem moramo v prihodnje nameniti osrednjo pozornost. Ocene 
družbene prakse namreč kažejo, kar je tudi podrobneje prikazano v« informa- 
ciji, da nismo povsod dosegli pričakovanih rezultatov pri preseganju razkoraka 
med dejanskim in ustavno ter zakonsko opredeljenim položajem delavca. 

Osnovni razlog je v tem, da akcije nismo dosledno gradili na neizčrpnih 
ustvarjalnih zmogljivostih samih delavcev in delovnih ljudi. Še vedno se tudi 
soočamo z dejstvom, da so ponekod še prisotni pritiski starih, v bistvu državno- 
lastniških odnosov, ki se odražajo zlasti v težnji, da bi se v navidez novih 
samoupravnih oblikah še naprej održala odtujenost dohodka od delavcev v 
temeljni organizaciji. 

Čeprav smo lahko dali z informacijo le zgoščen pregled družbenih do- 
gajanj v naši republiki, lahko kljub temu ocenimo, da smo v dosedanjem pro- 
cesu preobrazbe dosegli mnoge rezultate ter da pomembna spoznanja in rešitve 
postopoma dozorevajo in se kažejo v nekaterih izvirnih rešitvah. Pri tem, kako 
zakon o združenem delu uresničevati v praksi, se je pokazalo, da je najmanj 
doseženega v tistih organizacijah združenega dela, ki zaostajajo s splošno rav- 
nijo že doseženih samoupravnih odnosov, kjer še niso uresničili ustrezne samo- 
upravne organiziranosti, kjer delavci še vedno ne razpolagajo z dohodkom v 
temeljni organizaciji združenega dela in kjer niso opredelili odnosov med de- 
lavci skupnih služb itd. V teh okoljih praviloma niso razčlenili dohodkovnih 
odnosov niti ocenili dejanskih vzrokov, ki pogojujejo doseženo stopnjo ures- 
ničevanja v zakonu opredeljenih pravic, obveznosti in odgovornosti ter samo- 
upravnega položaja delavcev, tako v temeljni organizaciji združenega dela kot 
v družbi, ali kjer niso uspeli razčistiti in uskladiti marsikdaj nasprotujoče si 
interese znotraj organizacij združenega dela in med njimi. 

Vloga delavcev pri izvajanju zakona je majhna zlasti tam, kjer so posa- 
mezniki ali skupine iz kakršnih koli razlogov potisnili delavce ali celo zaradi 
premajhne politične aktivnosti tudi družbenopolitične organizacije ob stran 
in s tem usmerili njihovo dejavnost le na splošne razprave, pavšalno kritiko 
stanja ali na obrobna vprašanja. 

Predlaganih rešitev dejansko niso sprejemali z delavci, temveč so bili ti 
marsikdaj postavljeni pred »dejstvo«. Zlasti se je to pokazalo ob sprejemanju 
samoupravnih sporazumov o delitvi čistega dohodka in osebnih dohodkov ali 
pri samoupravnih sporazumih o sodelovanju med proizvodnimi in trgovskimi 
organizacijami. Zato so v nekaterih primerih, ko so že pred tem bili prisotni 
konfliktni odnosi, delavci ob sprejemanju teh samoupravnih aktov tudi odločno 
reagirali in zahtevali ustrezne spremembe. 

Še posebej kaže opozoriti na nekatere pojave, ko so ponekod razumeli iz- 
vajanje zakona le kot potrebo, da se uskladijo njihovi splošni akti z določbami 
zakona, po večini z zelo splošnimi deklarativnimi ali celo iz zakona prepisanimi 
določbami, bistvena vprašanja uveljavitve dohodkovnih odnosov oziroma no- 
vega družbenoekonomskega položaja delavcev pa se niso uredila. Takšni splošni 
akti navzven utvarjajo lažen vtis, da uresničujejo zakon, dejansko pa se ni 
nič spremenilo. Nasprotno, z njimi se hočejo zadržati dosedanji odnosi, me- 
tode nesamoupravnega gospodarjenja in upravljanja z družbenimi sredstvi. To 
velja še zlasti za primere različnih vzorčnih rešitev, ki jih ponujajo posamez- 
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niki ali celo nekatere organizacije združenega dela in ki jih organizacije zdru- 
ženega dela enostavno nekritično prepisujejo in sprejemajo za svoje. 

Vzroki teh in podobnih pojavov so često v pomanjkanju znanja, v omaho- 
vanju in popuščanju pred težavami. Te pogosto objektivno postavlja sama za- 
htevnost nalog, neredko pa tudi zavestni ali nezavestni odpori skupin ali po- 
sameznikov, ki hočejo v svojem bistvu zaradi svojih parcialnih, podjetniških in 
grupnolastninskih interesov zadržati svoj ekonomski položaj. Zato se upirajo 
odpravljanju možnosti, da se dohodek lahko pridobiva tudi neodvisno od de- 
janskega prispevka k njegovemu ustvarjanju ali da se za enak delovni prispe- 
vek k proizvodom skupnega dela ustvarja v raznih fazah družbene repro- 
dukcije bistveno različen obseg dohodka. Ponekod se tudi kršijo postopki spre- 
jemanja samoupravnih sporazumov. V posameznih sredinah in organizacijah 
združenega dela niti delavci niti organizirane subjektivne sile še nimajo dovolj 
moči in pomoči, da bi takim pojavom nasprotovali in jih odpiavljali. V takih 
primerih dejansko delavci niso subjekti odločanja in ne morejo odgovorno kon- 
trolirati izvajanja sprejetih sporazumov ter uresničevanja svojih osebnih, skup- 
nih in družbenih interesov niti prevzemati obveznosti in odgovornosti. 

V prihodnje bomo morah sproti in temeljito nadzirati te pojave. Ob tem 
ne bi smeli pozabljati na dolžnosti in odgovornosti poslovodnih in drugih od- 
govornih delavcev za pripravo raznih strokovnih predlogov, za konkretne od- 
ločitve o uresničevanju zakona. Doseči bomo morali večjo prisotnost samo- 
upravno organiziranih zavestnih sil, od družbenopolitičnih organizacij do orga- 
nov družbenopolitičnih skupnosti. 

Problemi in pojavi, ki spremljajo izvajanje zakona, bi morali priti večkrat 
tudi na dnevne rede občinskih skupščin in skupščin samoupravnih interesnih 
skupnosti ter drugih samoupravnih organizacij. Povsod niso razumeli vloge 
skupščinskih "komisij za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu in 
nalog, ki iz te vloge izhajajo. 

V dosedanjem delu občinske skupščine tudi niso uveljavljale v zakonu 
opredeljene pravice in dolžnosti za nadzorstvo nad zakonitostjo dela organi- 
zacij združenega dela oziroma nalog v zvezi z varstvom samoupravnih pravic 
delavcev. Zato obstajajo samoupravni akti, ki niso v skladu z zakonom. Druž- 
beni pravobranilci pa tudi niso uspeli povsod uveljaviti svoje vloge. 

Tovarišice in tovariši delegati! v letošnjem letu moramo v temeljnih orga- 
nizacijam združenega dela in drugih organizacijah združenega dela prilagoditi 
svojo organizacijo in uskladiti samoupravne sporazume o združevanju, diuge 
samoupravne sporazume, statute in druge samoupravne splošne akte z določili 
zakona o združenem delu, in sicer v rokih, ki so določeni v programih za iz- 
vedbo zakona. Ob izvajanju te zakonske določbe v Komisiji menimo, da bi 
morali upoštevati zlasti dvoje: 

1. Z usklajevanjem samoupravnih sporazumov in samoupravnih splošnih 
aktov in statutov ne bi smeli le formalnopravno zadovoljevati zakona, temveč 
bi ti akti morali biti odraz procesa dejanskega spreminjanja odnosov v orga- 
nizacijah združenega dela in v družbi, uveljavljanja družbenoekonomskega po- 
ložaja delavca v temeljni organizaciji združenega dela, njegove pravice dela 
in pravice samoupravljanja, zagotavljanja neodtujljivosti sredstev družbene re- 
produkcije in še zlasti dohodka, skratka uresničevanja samoupravnih odnosov, 
ki izvirajo iz značaja družbene lastnine sredstev za proizvodnjo. To je zahteven 
proces, ki terja vsestransko in usklađeno akcijo vseh delavcev, vseh družbenih 
dejavnikov in zavestnih socialističnih sil, vključno s strokovnimi in znanstve- 
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nimi institucijami in posamezniki. Ta proces istočasno terja od vsakogar, da 
opredeli svoj odnos in dejanja do njegovega konkretnega uveljavljanja. Ni 
dovolj le ugotavljati stanje, ampak je vedno večja potreba po kreativnem delu 
in večji prisotnosti zavestnih socialističnih sil. Hkrati je potrebno tudi pripra- 
viti nekatere sistemske rešitve, ki so pomembna osnova za uveljavljanje z za- 
konom o združenem delu opredeljenih odnosov. 

2. Z uresničevanjem zakona o združenem delu ne spreminjamo družbeno- 
ekonomskih odnosov zaradi odnosov samih, ampak da bi z njihovo spremembo 
dosegli mnogo večje ekonomske efekte, hitrejši družbeni razvoj, učinkoviteje 
reševali ekonomske probleme in realizirali cilje in naloge ekonomske stabili- 
zacije. Zato kaže presojati izvajanje zakona o združenem delu in družbeno- 
ekonomski sistem tudi z vidika, kako se povečuje dohodek, kako se z njim 
racionalno in ekonomično gospodari, kako raste materialna osnova združe- 
nega dela ter njegova akumulativna sposobnost, koliko se uveljavlja konku- 
renčna sposobnost gospodarstva na zunanjem trgu, ali se ustvarjajo boljši 
delovni in življenjski pogoji delavcev in občanov itd. Nedvomno so lahko le 
vedno večji ekonomski uspehi trdna osnova za razvijanje samoupravnih pravic 
in obveznosti delavcev, delovnih ljudi in občanov. To poudarjajo tudi sklepi 
32. seje Predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije. 

Iz omenjenih vidikov kaže torej presojati, kateri so v sedanjem trenutku 
ključni problemi v zvezi z izvajanjem zakona o združenem delu in kje je treba 
doseči bistveno hitrejše in globlje premike in temu primerno usmeriti družbeno 
aktivnost ter razviti njeno politično zrelost in sposobnost. 

Opirajoč se na informacijo Komisije želim opozoriti na nekatere od teh 
problemov. 

V družbeni praksi smo pri uresničevanju ustavno opredeljenega položaja 
delavcev ter njegove soodvisnosti v družbeni reprodukciji od skladnega razvoja 
družbe kot celote dosegli že nekatere uspehe. V skupnem planiranju se je 
začel dosledneje uveljavljati tudi dohodek temeljne organizacije kot družbeno- 
ekonomski temelj sistema samoupravnega družbenega planiranja, čeprav so 
pri uresničevanju tega sistema določeni odkloni in ovire, ki so pogojeni tudi 
z različno stopnjo razvitosti samoupravnih in dohodkovnih odnosov. Iz teh raz- 
lik pogosto izvira tudi prepočasno uveljavljanje planov temeljnih samoupravnih 
organizacij in skupnosti kot izhodišče za skupno planiranje v vseh oblikah zdru- 
ževanja dela in sredstev. Hkrati to povzroča tudi neskladja pri uresničevanju 
ključnih nalog in ciljev dogovorjenega družbenega razvoja. 

Kljub tem razlikam pa je mogoče ugotoviti, da delavci, delovni ljudje in 
občani v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih sicer postopno, 
a vendar začenjajo uveljavljati svojo neodtujljivo pravico in dolžnost, da v ce- 
loti planirajo svoj in družbeni razvoj. S tem si utrjujejo družbenoekonomsko 
in dohodkovno osnovo svojega samoupravnega položaja in odnosov in postajajo 
vedno bolj odločujoči dejavnik in nosilec družbenega razvoja. 

Ugotavljamo tudi, da so organi družbenopolitičnih skupnosti pomembno 
prispevali k uresničevanju razvojne politike, čeprav je bila njihova aktivnost 
različna tako po intenzivnosti kot tudi po uspešnosti. So pa tudi primeri, ko 
organizacije in skupnosti niso sprejele planskih dokumentov ali v njih ne opre- 
deljujejo vseh bistvenih elementov. Temu moramo posvetiti več pozornosti, 
saj so plani temeljnih organizacij združenega dela izhodišče za planiranje v 
vseh širših oblikah združevanja dela in sredstev in v družbenopolitičnih 
skupnostih. 
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Mnogi plani tudi niso osnova pri opredeljevanju njihovih celovitih proiz- 
vodnih odnosov v poslovnem povezovanju in samoupravnem organiziranju, 
niso nepogrešljiv element pri ustvarjanju, razporejanju in delitvi dohodka, pri 
primerjavah in nadzorstvu delavcev nad gibanjem celotnega dohodka in ugo- 
tavljanju razlogov za njihovo neizpolnjevanje ali neskladnost. Marsikje ne te- 
meljijo na celovitih interesih delavcev niti na obveznostih in nalogah, ki jih 
sprejemajo s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori oziroma na 
realnih dohodkovnih možnostih. Zato bo potrebno bolj dosledno uveljaviti vse- 
bino sistema samoupravnega planiranja, v katerem bo v ospredju skladen in 
stalen razvoj ter interesi vsakega posameznega nosilca razvoja družbe 
kot celote. 

V prvem letu uresničevanja zakona o združenem delu smo pri razvijanju 
dohodkovnih odnosov v vseh njihovih razsežnostih in vseh oblikah združevanja 
dela in sredstev poglobili odnose pri ustvarjanju, pridobivanju in razporejanju 
dohodka, čeprav z doseženimi rezultati ne moremo biti zadovoljni. Zaostajamo 
zlasti pri združevanju sredstev družbene reprodukcije na vseh družbenih pod- 
ročjih oziroma pri uveljavljanju skupnega prihodka in dohodka, pri prepre- 
čevanju prisvajanja dohodka ne glede na njegovo ustvarjanje in tako dalje. 
To hkrati povzroča, da se nove kvalitete v dohodkovni motiviranosti združe- 
nega delavca pri oblikovanju njegovega osebnega interesa v združenem delu 
in v daljnosežnosti tega interesa v družbeni reprodukciji le postopoma 
uresničujejo. 

Kljub temu smo pri uresničevanju družbenoekonomskih odnosov dosegli 
začetne premike. Pri tem pa je najpomembnejše dejstvo, da delavci vse bolj 
spoznavajo, da svoj samoupravni položaj lahko krepijo le pod pogojem, da v 
vse odnose družbene reprodukcije in pri opredeljevanju medsebojnih razmerij 
pri ustvarjanju, pridobivanju in razporejanju dohodka, zlasti pri prisvajanju 
osebnih dohodkov, vgrajujejo nove dohodkovne odnose. Rezultati teh spoznanj 
se v praksi že kažejo v nekaterih temeljnih organizacijah združenega dela, v 
katerih so delavci z izvirnimi, konkretnimi rešitvami glede opredelitev osnov 
in meril za razporejanje skupnega prihodka in urejanja medsebojnih razmerij 
pri ustvarjanju in razporejanju skupnega dohodka, čistega dohodka ter delitvi 
sredstev za osebne dohodke že začeli tudi vsebinsko spreminjati dosedanje od- 
nose. Ti začetni uspehi so spodbudni zlasti glede na nasprotne primere, ko so de- 
lavci te odnose urejali le s formalnim usklajevanjem in brez poglobljenega vse- 
binskega razčlenjevanja z zakonom opredeljenih sistemskih odnosov. Rešitve so 
zato še vedno parcialne in obremenjene z ostanki starega. Ne glede, na to pa 
smemo trditi, da so ti konkretni začetki vsebinske družbene preobrazbe zelo 
pomembni za sedanjo stopnjo družbene preobrazbe,, še bolj pa za njen na- 
daljnji tok. 

Pri uresničevanju ustavnih načel in rešitev zakona o združenem delu, ki 
ureja delitev sredstev za osebne dohodke, se vse bolj utrjuje spoznanje, da so 
predvsem delavci v temeljni organizaciji dolžni nenehno dograjevati osnove in 
merila za vrednotenje delovnega prispevka in produktivnosti dela ter jih do- 
sledno uresničevati zato, da bi tako nenehno naraščala produktivnost osebnega 
in s tem tudi celotnega družbenega dela. Premalo pa se upošteva, da je stalna 
rast osebnih dohodkov neposredno odvisna od stalne rasti produktivnosti in da 
samo večji dohodek, ne glede na obseg in kvaliteto delovnega prispevka po 
tekočem in minulem delu, ne more biti podlaga za zviševanje osebnih 
dohodkov. 



400 Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 

V informaciji in tudi v sklepnem dokumentu smo na ta vprašanja posebej 
opozorili. Prav tako pa smo kritično opozorili na doslej dosežene rezultate, ki 
niso zadovoljivi, zlasti na področju uveljavljanja osnov in meril za delitev 
osebnih dohodkov po delu in po rezultatih gospodarjenja ter upravljanja s 
sredstvi družbene reprodukcije. V osnovah in merilih je še premalo konkretnih 
rešitev, ki bi delavca neposredno, materialno in ustvarjalno spodbujale za 
ekonomsko čimbolj racionalno združevanje in vlaganje družbenih sredstev 
in za odvisnost vedno večjega dela osebnega dohodka od rezultatov, doseženih 
z gospodarjenjem z minulim delom. 

Prepočasi napredujemo pri združevanju dela in sredstev družbene repro- 
dukcije neposredno med deli združenega dela, ki se medsebojno delovno, pro- 
izvodno in drugače povezujejo zato, da bi dosegli skupne interese in cilje. Po 
nekaterih podatkih prek 80% sredstev v naložbe izhaja iz drugih virov kot 
iz združevanja dela in sredstev. To povzroča, da delavci še vedno nimajo pra- 
vega vpogleda v odvisnost osebnega dohodka od živega dela in od vlaganj v 
razširjeno reprodukcijo. V dosedanji praksi so se skupne osnove in merila obli- 
kovala pretežno po panogah in manj na osnovi sporazumevanja, med dohod- 
kovno soodvisnimi temeljnimi organizacijami. Prav zato so še močno prisotne 
mezdna miselnost in uravnilovske težnje. 

Dejstvo je, da so delitvena razmerja še premalo povezana s planskimi do- 
kumenti. Ustrezni sporazumi premalo izražajo razmerja med rastjo čistega do- 
hodka in osebnimi dohodki. Zaradi vseh teh odklonov se uresničevanje načela 
delitve po rezultatih živega in minulega dela postavlja kot prednostna naloga, 
na katero je bilo opozorjeno tudi na zadnjem zasedanju Zbora združenega 
dela. To terja od delavca nenehno aktivnost in ustvarjalno iskanje najustrez- 
nejših rešitev. Gre za proces, v katerem bomo morali stalno izpopolnjevati 
osnove in merila za delitev osebnih dohodkov tako, da bodo ustrezali resnič- 
nemu prispevku k- ustvarjanemu dohodku in doseženi učinkovitosti v gospodar- 
jenju s sredstvi družbene reprodukcije. Na ta vprašanja opozarjajo tudi akcij- 
ski program Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve in teze Sindi- 
kata, ki jih tudi obravnavamo na današnjih sejah. Temu vprašanju pa je bilo 
posvečeno tudi letošnje jubilejno 10. srečanje samoupravljalcev Rdeči prapor. 

Med zelo pereča vprašanja sodi zlasti uveljavljanje dohodkovnih odnosov 
med proizvodnimi in trgovinskimi organizacijami. Do sedaj so te organizacije 
med seboj sklenile že veliko število samoupravnih sporazumov. Za mnoge je 
značilno, da se z njimi ne urejajo osnove medsebojnih odnosov, kot jih določa 
zakon, temveč uveljavljajo izkrivljene odnose v okviru skupnega prihodka. 
Mnogi sporazumi so splošni in ne regulirajo odnosov z določanjem pogojev za x 

prevzem blaga, skupnega rizika, delitve skupnega prihodka in dohodka, niti 
skupno določene prodajne cene, standarda stroškov in tako dalje in zato za- 
držujejo klasične kupoprodajne odnose. 

Ker samoupravni sporazumi ne nastajajo na podlagi medsebojne ocene 
in dogovora o urejanju vseh bistvenih vprašanj, so partnerji še vedno usmer- 
jeni na medsebojno borbo za priznavanje čimvišjih stvarnih stroškov, ne glede 
na produktivnost in ekonomičnost, in za čimvišjo ceno, ne glede na to, ali se 
bo ta zidala na račun potrošnika. 

Uveljavljajo se tudi povsem enostranske rešitve, težnje po podrejanju 
proizvodnih organizacij, zapiranju tržišča in podobno. Postopki sprejemanja 
teh sporazumov so marsikje tudi v nasprotju z določbami zakona. V borbi 
zoper take pojave se pojavlja v nekaterih proizvodnih organizacijah težnja po 
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ustvarjanju novih posrednikov, kar pa bi bilo v očitnem nasprotju s cilji po- 
vezovanja proizvodnih in trgovinskih organizacij na dohodkovnih odnosih in 
skupnem prihodku. Ponekod celo ugotavljajo, da je dohodek po enoti proizvoda 
v proizvodnji manjši kot v trgovini. Očitno se s tako organizirano in delujočo 
sfero prometa veliko dohodka odvzema delavcem v materialni proizvodnji. 
V teh odnosih pa se s podobnimi težnjami in monopolnimi interesi pojavljajo 
tudi nekatere proizvodne organizacije. Pri uveljavljanju teh odnosov pa se tudi 
še ni začela uveljavljati ustavna in zakonska vloga svetov potrošnikov. Tako 
stanje vsekakor terja celovito družbeno akcijo pri preobrazbi teh odnosov in 
odpravljanju vzrokov za neustrezne rešitve. 

Pri uresničevanju svobodne menjave dela se na vseh ravneh pospešeno 
iščejo nove rešitve, ki naj prispevajo k hitrejšemu uveljavljanju družbeno- 
ekonomskih odnosov med delavci v družbenih dejavnostih in uporabniki nji- 
hovih storitev. Začetni uspehi pri iskanju osnov za vrednotenje prispevka de- 
lavcev v družbenih dejavnostih k porasti družbene produktivnosti, dohodka in 
napredku družbe kot celote že prispevajo k postopnemu izenačevanju družbeno- 
ekonomskega položaja delavcev na vseh področjih združenega dela. S tem se 
krepi tudi njihova odgovornost za trajno povečevanje družbene produktivnosti 
in družbenega dohodka in za delitev po prispevku k njegovemu ustvarjanju. 

Kljub temu je proces spreminjanja odnosov na teh področjih odločno pre- 
počasen. Odločanje o programih teh dejavnosti je še vedno preveč v domeni 
izvajalcev, ohranja se stara proračunska miselnost, uporabniki pa zaradi zelo 
majhnega vpliva na oblikovanje programov in cen storitev še prevečkrat sred- 
stva za zadovoljevanje skupnih potreb obravnavajo kot stroške oziroma izven 
njih določene obveznosti in ne kot združevanje sredstev za zadovoljevanje do- 
govorjenih osebnih in skupnih interesov. 

V financiranju se zadržuje avtomatizem in indeksi. Skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti često ne delujejo kot organi sporazumevanja, ampak kot 
institucije odločanja, pri čemer je močan vpliv strokovnih služb, ki dobivajo 
značaj drugega upravnega aparata. Obenem se prepočasi uveljavlja neposredna 
menjava dela in tudi vloga krajevne skupnosti na tem področju. 

Kar zadeva uresničevanje svobodne menjave dela med delavci delovnih 
skupnosti skupnih služb in delavci v temeljnih organizacijah, doseženi rezul- 
tati tudi niso zadovoljivi. Sporazumno dogovorjeni programi dela delovnih 
skupnosti so oblikovani le v nekaterih organizacijah združenega dela. Delovne 
skupnosti zato ohranjajo status podjetniških uprav, s proračunskim financira- 
njem, ne glede na njihov prispevek k ustvarjenemu dohodku. Medsebojne pra- 
vice, obveznosti in' odgovornosti delavcev v delovnih skupnostih so posplošene 
in ni konkretnih obveznosti do temeljnih organizacij združenega dela in upo- 
rabnikov njihovih storitev, zato se torej v samoupravnem sporazumevanju 
prepočasi uveljavljajo — prav tako pa s sporazumi niso jasno določena dela 
skupnega pomena. 

Po drugi strani pa tako stanje povzroča, da delavci skupnih služb nimajo 
enakopravnega položaja, ki jim gre po zakonu o združenem delu, in se tudi 
dovolj ne uveljavlja njihova kreativna vloga. Neredko so v teh skupnostih 
vključena tudi dela in opravila, ki izpolnjujejo vse pogoje, da se delavci, ki 
jih opravljajo, organizirajo v temeljnih organizacijah združenega dela. 

K tem nerazrešenim vprašanjem pa prispeva tudi zaostajanje pri uveljav- 
ljanju prave vsebine samoupravnega sporazumevanja o združevanju dela de- 
lavcev v temeljnih organizacijah, saj je ta sporazum temeljni akt in podlaga 
26 
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tudi za vse druge sporazume in splošne akte v temeljni organizaciji. Tudi na 
ta vprašanja smo v informaciji posebej opozorili, delegati v Zboru združenega 
dela pa bodo o tem sporazumu po skupni obravnavi z delegati Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije na današnjem zasedanju sprejeli posebna sta- 
lišča in priporočila. 

Samoupravna organiziranost delavcev v temeljnih organizacijah združenega 
dela se postopno uveljavlja. Od sprejetja zakona do konca leta 1977 je bilo 
formiranih 272 novih temeljnih organizacij združenega dela. To kaže, da 
povsod, kjer obstajajo ekonomski in drugi pogoji za organiziranje temeljne 
organizacije združenega dela, te še niso uresničili. Marsikje pa se kljub te- 
meljni organizaciji združenega dela ohranjajo še stari, celo podjetniški odnosi. 
Vse najvažnejše odločitve se v takih primerih zadržujejo na ravni delovne orga- 
nizacije. Pri združevanju v sestavljene organizacije ne prihaja do polnega iz- 
raza predvsem potreba po povezovanju tistih temeljnih organizacij združenega 
dela, ki jih v to sili že sama logika skupnega poslovanja. Zato sestavljene orga- 
nizacije združenega dela počasi uveljavljajo svojo vlogo in počasi spreminjajo 
vsebino dosedanjih odnosov na podlagi prizadevanj za uresničevanje skupnih 
dolgoročnih ciljev in interesov. 

Podobni so rezultati tudi v drugih oblikah povezovanja v poslovne skup- 
nosti in skupnosti za medsebojno plansko sodelovanje, kjer se še tudi vse pre- 
počasi odražajo posebnosti v dohodkovnih in samoupravnih razmerjih, ki na- 
rekujejo tovrstno medsebojno povezovanje. Ob tem kaže opozoriti tudi na 
rnesto in vlogo samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje po- 
sebnega družbenega pomena, ki predstavljajo velike sisteme, v katerih uporab- 
niki zelo počasi uveljavljajo svoje pravice in obveznosti ter interese, ki jim 
gredo iz združevanja sredstev za te dejavnosti. 

Posebej pa želim poudariti, da v informaciji nismo podrobneje prikazali 
položaja v krajevnih skupnostih kot temeljnih samoupravnih skupnostih, v ka- 
terih se uveljavljajo novi družbenoekonomski odnosi. Kljub temu pa velja 
opozoriti, da se odnosi med delavci in delovnimi ljudmi in občani glede na 
kraj dela oziroma kraj prebivanja vse bolj humanizirajo in vedno bolj razum- 
ljivo postaja tudi to, da morajo probleme in potrebe, ki nastajajo v krajevni 
skupnosti, skupno reševati. Vzporedno z razvojem odnosov v temeljni organi- 
zaciji združenega dela se krepijo tudi odnosi v krajevni skupnosti. Zato kra- 
jevne skupnosti v vse večji meri preraščajo samo življenjske skupnosti. V njih 
se postopno uveljavlja skupno planiranje razvoja in življenja in zagotavljajo 
pogoji za uresničevanje skupnih potreb in interesov v teh območjih. O tem 
bo prav gotovo več govora ob obravnavi osnutka zvezne resolucije o krajevni 
skupnosti, ki je tudi danes na dnevnem redu Skupščine. 

Ko smo spremljali uresničevanje zakona in ob koncu preteklega leta 
ugotavljali rezultate pri uveljavljanju samoupravnih dohodkovnih odnosov in 
zlasti urejanje osnov in meril za delitev sredstev za osebne dohodke, je bilo 
precej opozoril v zvezi s problemom premajhnega angažiranja strokovnih 
kadrov pri izvajanju zakona o združenem delu. Pokazalo se je, da so zlasti 
v primerih nerazvitih samoupravnih odnosov delavcem ponudili premalo kvali- 
tetnih, strokovnih podlag, ki bi omogočale vsestransko vsebinsko presojo pred- 
laganih rešitev, ali pa so v zamudi delavce postavili pred dejstvo, da bodo z 
odklonitvijo predlaganih rešitev prejemali le zajamčene osebne dohodke. 

Prav tako kaže opozoriti na nekatere pojave, ki spremljajo izvajanje za- 
kona o združenem delu. Namesto da bi se čimbolj utrjeval samoupravni po- 
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ložaj delavcev, njihovi interesi v medsebojnem povezovanju in odvisnost v 
združenem delu, se v imenu tega pojavljajo narazličnejši postopki, administri- 
ranje, različni pritiski, neobjektivno in necelovito obveščanje, zapleteni poteki 
uveljavljanja delavčevih pravic in obveznosti in tako dalje, ki formalizirajo in 
birokratiziraj o samoupravne odnose in po svojem bistvu odrivajo delavce od 
njihovih samoupravnih pravic, dolžnosti in odgovornosti. Vse to ima često za 
posledico tudi neupravičeno povečanje administracije in neupravičeno poveča- 
nje družbene režije. Do takih pojavov bi morali biti bolj občutljivi in se jim 
odločno upirati, saj bi bila največja nevarnost, če bi samoupravne odnose na- 
čela rja birokratizma. Doseči je treba tudi tako obveščenost delavcev, da bodo 
sposobni odgovorno odločati o zadevah v svoji temeljni organizaciji združenega 
dela, kakor tudi neposredno prek svojih delegatov v drugih oblikah združe- 
nega dela v samoupravnih interesnih skupnostih in skupščinah družbeno- 
političnih skupnostih. 

Ob zaključku želim opozoriti še na nekaj vprašanj, ki po naši oceni bi- 
stveno vplivajo na hitrejše in učinkovitejše uresničevanje vsebinske preobrazbe 
družbenoekonomskih odnosov v združenem delu in v celotni družbi. Gre za 
doslednejše uveljavljanje vloge družbenopolitičnih skupnosti, v katerih se de- 
legatsko oblikovani zbori, zlasti zbori združenega dela prepočasi ustvarjalno 
vključujejo v spremljanje izvajanja zakona o združenem delu. Prav bi bilo, če 
bi zbori češče obravnavali stanje in probleme, ki se s tem v zvezi pojavljajo, 
hitreje sprejemali določene rešitve, ki so v njihovi pristojnosti, in bolj delovali 
prek celotnega delegatskega sistema. Zlasti je pomembna vloga skupščinskih 
komisij, ki naj v skladu s svojo usklajevalno in usmerjevalno funkcijo še v 
večji meri prispevajo k ustrezni organiziranosti in konkretizaciji najaktualnej- 
ših nalog vseh družbenih dejavnikov. Tudi drugi organi družbenopolitičnih 
skupnosti, zlasti izvršni sveti in upravni organi, družbeni pravobranilci samo- 
upravljanja in sodišča združenega dela, bodo morali bolj v skladu s svojimi 
pristojnostmi spremljati uresničevanje politike na tem področju in s konkret- 
nimi ukrepi prispevati k izvajanju zakona, izvrševati svoje pravice, obveznosti 
in odgovornosti pri pridobivanju in delitvi dohodka ter ukrepati za družbeno 
varstvo samoupravnih pravic in družbene lastnine. 

V vsa prizadevanja za izvajanje zakona je potrebno v večji meri vključiti 
strokovne in znanstvene institucije in posameznike, da bodo s svojimi teore- 
tičnimi in praktičnimi spoznanji prispevali k hitrejšim in kvalitetnejšim re- 
šitvam posameznih problemov oziroma vsebinski preobrazbi družbe. 

Hkrati bomo morali z učinkovito, hitro in celovito akcijo družbenih in 
političnih dejavnikov ustvariti take družbene pogoje, v katerih bodo delavci, 
delovni ljudje in občani v vedno večjem obsegu sami uresničevali vsebino svo- 
jega samoupravnega družbenoekonomskega položaja. 

Tovarišice in tovariši delegati! Komisija je razpravljala o pripombah v 
zvezi z informacijami in predlaganimi stališči, priporočili in sklepi, ki so bili 
izraženi v delovnih telesih Skupščine in v Izvršnem svetu. V tej uvodni besedi 
smo želeli bolj opredeliti svoje ugotovitve, stališča in usmeritve do tistih vpra- 
šanj, ki v informaciji ali predlogu stališč, priporočil in sklepov niso dobila 
ustreznega poudarka ali lahko imajo različne razlage. Komisija zato tudi do- 
polnjuje predlog stališč. Želimo, da bi tudi razprave v Skupščini prispevale k 
bolj poglobljeni in vsestranski aktivnosti delavcev, delovnih ljudi in občanov 
v vseh samoupravnih organizacijah in skupnostih, njihovih organov in vseh 
drugih družbenih dejavnikov pri izvajanju zakona o združenem delu. S tako 
26» 
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dejavnostjo se tudi delegatska skupščina vključuje v široko družbeno aktivnost 
pred 8. kongresom Zveze komunistov Slovenije in 11. kongresom Zveze ko- 
munistov Jugoslavije. Hvala lepa. 

Predsedujoči Štefan Nemec: Prehajamo na uvodno obrazložitev k 
oceni stanja obmejnega gospodarskega sodelovanja ter nalog za uresničitev 
sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o obmejnem gospodarskem sodelo- 
vanju Socialistične republike Slovenije s sosednjimi državami, ki jo bo podal 
tovariš Jernej Jan, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja 
za ekonomske odnose s tujino. Prosim, besedo ima tovariš Jernej Jan! 

Jernej Jan: Tovarišice in tovariši delegati! V vsestranski aktivnosti 
Socialistične federativne republike Jugoslavije na področju mednarodnega po- 
litičnega dogajanja in njenem vse večjem vključevanju v mednarodno delitev 
dela je posebnega pomena politika odnosov s sosednjimi državami. Ta temelji 
na načelih dobrih sosedskih odnosov, predstavlja bistveni element politike ne- 
uvrščenosti ter v praksi potrjuje možnost aktivne in miroljubne koeksistence, 
kljub različnim družbenim ureditvam, ki vladajo v svetu in med sosednjimi 
državami. 

Izhajajoč iz takšne zunanjepolitične usmeritve se je Jugoslavija vseskozi 
zavzemala za odprtost meja, za regionalno sodelovanje in za krepitev vseh 
oblik enakopravnega sodelovanja s sosednjimi državami ter za skupno urejanje 
odprtih problemov, ki še obstajajo. Pomemben del tega sodelovanja je tudi 
obmejno gospodarsko sodelovanje, ki predstavlja eno od temeljnih prvin dobrih 
sosedskih odnosov. 

Prav v območju Socialistične republike Slovenije se je jugoslovanska poli- 
tika odprte meje z našimi sosedi najbolj afirmirala v praksi, kar nedvosmi- 
selno potrjuje ne le odprtost naše samoupravne socialistične družbe, tem- 
več izkazuje tudi obojestranske prednosti in interese prebivalstva z obeh 
strani meje. 

Razvito obmejno gospodarsko sodelovanje in sodelovanje na mnogih drugih 
področjih ob odprti meji je pomemben dejavnik meddržavnih odnosov Jugo- 
slavije s sosednjimi državami ter pozitivno vpliva na njihov hitrejši in sklad- 
nejši razvoj. Prav tako pa je tudi pomemben dejavnik v krepitvi manj razvitih 
obmejnih območij, ustvarja ugodne pogoje za zaposlovanje v obmejnih predelih, 
omogoča stike manjšine s tradicijo in kulturo matičnega naroda ter pospešuje 
njihovo čimbolj enakopravno vključevanje v družbeno in gospodarsko življenje 
sredine, v kateri živi. 

V obmejnem gospodarskem sodelovanju praviloma niso prisotni problemi, 
ki obstajajo v splošnem gospodarskem sodelovanju s sosednjimi državami. Pro- 
met je bolj izenačen, trgovinski deficit se praviloma ne pojavlja, izvažamo in 
uvažamo pa tudi nekatere proizvode, ki sicer niso predmet redne zunanje- 
trgovinske menjave s temi državami. Na ta način se obmejno gospodarsko so- 
delovanje skladno zrašča s celotnim gospodarskim sodelovanjem Jugoslavije s 
sosednjimi državami ter predstavlja eno od trajnih osnov in pobud za njegov 
nadaljnji razvoj. 

Jugoslavija je meddržavne sporazume o obmejnem gospodarskem sodelo- 
vanju sklenila z Italijo, Madžarsko, Romunijo in Bolgarijo, medtem ko z Alba- 
nijo, Avstrijo in Grčijo takšni sporazumi niso sklenjeni. 
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Skupščina Socialistične republike Slovenije je januarja 1975 sprejela 
sklepe in stališča o obmejnem gospodarskem sodelovanju Socialistične republike 
Slovenije s sosednjimi državami. Z njimi je določila izhodišča za nadaljnji raz- 
voj naših gospodarskih odnosov s sosednjimi državami v obmejnem območju, 
na temelju sodobnejših in dolgoročnejših oblik menjave ter vsestranskega 
sodelovanja. 

Namen sprejetih sklepov in stališč je bil, da se vsestransko okrepijo oblike 
gospodarskega sodelovanja v obmejnem območju, da se na ta način izkoristijo 
pozitivne strani obmejnega gospodarskega sodelovanja za razvijanje splošnih 
meddržavnih odnosov ter da se obmejno gospodarsko sodelovanje usmeri pred- 
vsem v razvoj višjih oblik sodelovanja, to je sodelovanja na področju industrij- 
ske proizvodnje, širših oblik kooperacije v kmetijstvu in turizmu, skupnih vla- 
ganj naših organizacij združenega dela s podjetji na oni strani meje, sodelo- 
vanja na področju tehnologije in tako dalje. Prav tako je bil namen tega do- 
kumenta, da spodbudi bolj organiziran nastop organizacij združenega dela v 
obmejnem gospodarskem sodelovanju, uveljavi prednosti geopolitičnega polo- 
žaja Socialistične republike Slovenije, spodbudi tako organizacijo in oblike so- 
delovanja, ki omogočajo in odpirajo vsem organizacijam združenega dela iz 
vseh republik in pokrajin, da enakopravno sodelujejo v obmejnem gospodar- 
skem sodelovanju in realizirajo prednosti, ki jih za gospodarsko sodelovanje 
daje politika odprtih meja. Poleg tega pa je bil tudi namen, da zagotovi 
ustrezne rešitve za pospeševanje obmejnega gospodarskega sodelovanja v ve- 
ljavnem zunanjetrgovinskem in deviznem sistemu. 

Sklepi in stališča Skupščine socialistične republike Slovenije iz januarja 
1975 se postopno uresničujejo. Vsebina obmejnega gospodarskega sodelovanja 
se širi, njegov obseg narašča. 

Če ocenjujemo naše dosedanje obmejno sodelovanje s sosednjimi državami, 
potem moramo stanje obmejnega gospodarskega sodelovanja s sosednjo Italijo 
ugodno oceniti. Med Jugoslavijo in Italijo obstajajo odnosi dobrega sosedstva, 
plodno vsestransko razvito sodelovanje, ki ga ni bilo lahko doseči. Pozitivno 
prelomnico v jugoslovansko-italijanskih odnosih predstavlja vsekakor rešitev 
tako imenovanega tržaškega vprašanja. Na osnovi doseženih pozitivnih rezul- 
tatov sodelovanja ob odprti meji so bih podpisani osimski sporazumi, ki so 
uredili nekatera že dalj časa odprta vprašanja med Jugoslavijo in Italijo ter 
dali nove pobude tudi na področju medsebojnega gospodarskega sodelovanja. 
Te pobude so posebnega pomena tudi za razvoj vsestranskih oblik obmejnega 
gospodarskega sodelovanja na področju vodnega gospodarstva, energetike, pro- 
metnih povezav, sodelovanja luk, oblikovanja skupne proste industrijske cone 
ter dolgoročnih proizvodnih povezav. Osimski sporazumi še posebej zavezu- 
jejo obe strani za skupno proučevanje in uveljavljanje ukrepov za hitrejši raz- 
voj obmejnega gospodarskega sodelovanja. Na ta način omogočajo sklenjeni 
osimski sporazumi tudi hitrejše uresničevanje sklepov in stališč, ki jih je Skup- 
ščina sprejela v januarju 1975. 

Obmejno gospodarsko sodelovanje med Jugoslavijo in Italijo je urejeno 
s tržaškim in goriškim sporazumom. Menjava blaga po teh sporazumih stalno 
narašča. V letu 1977 je dosegla skoraj 25 % vse blagovne menjave med Slo- 
venijo in Italijo. Kljub takemu pozitivnemu razvoju pa so v blagovni menjavi 
po tržaškem in goriškem sporazumu prisotni tudi nekateri problemi, kot so 
pozitivni saldo na avtonomnem računu, zastarela vsebina in počasnost prilaga- 
janja veljavnih blagovnih list, neustrezna struktura menjave po teh sporazu- 
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mih, neustrezna organiziranost in medsebojna povezanost udeležencev menjave, 
nekatera odprta vprašanja v tekočem zunanjetrgovinskem instrumentariju ter 
pomanjkanje ustreznih meddržavnih teles, ki bi imela nalogo skrbeti za vse- 
stranski razvoj in napredek obmejnega gospodarskega sodelovanja. 

V zadnjem času je bil dosežen napredek predvsem v tem, da so se med- 
državno dogovorile nove liste A in B tržaškega in goriškega sporazuma ter C 
in D tržaškega sporazuma, ki jih je Jugoslavija že potrdila, Italija pa je do 
sedaj potrdila le listi A in B, medtem ko novih brezcarinskih list C in D še ni 
potrdila. Prav tako so bile uveljavljene nekatere stimulativne rešitve v jugo- 
slovanskem deviznem in zunanjetrgovinskem režimu. Poleg menjave po trža- 
škem in goriškem sporazumu pa se gospodarsko sodelovanje obmejnih območij 
med Jugoslavijo in Italijo odvija še v obliki številnih gospodarskih kontaktov 
na vseh področjih, od prometa, turizma, sodelovanja na področju energetike, 
vodnega gospodarstva in urejanja prostora do nakupov prebivalstva z obeh 
strani meja sosednjih držav. 

Te oblike obmejnega gospodarskega sodelovanja so deloma urejene tudi z 
videmskim sporazumom ter drugimi sporazumi in konvencijami, pretežno pa 
se odvijajo, ne da bi bile posebej urejene z meddržavnimi sporazumi ah z na- 
šimi predpisi, ki se nanašajo na obmejno gospodarsko sodelovanje. 

Tako stanje dokazuje želje in interese prebivalstva z obeh strani meje po 
medsebojnem gospodarskem sodelovanju in je poleg ostalega posledica aktiv- 
nega pristopa Jugoslavije k izvajanju politike odprtih meja. 

Obmejno gospodarsko sodelovanje Jugoslavije s sosednjo Avstrijo se od- 
vija prek redne menjave in v okviru sklenjenih sejemskih aranžmajev. Kljub 
izraženemu interesu Jugoslavije, da bi prišlo do meddržavnega sporazuma o 
obmejnem gospodarskem sodelovanju, avstrijska stran doslej na to ni dala 
pozitivnega odgovora. 

Z Avstrijo imamo sklenjen le sporazum o obmejnem prometu oseb. 
V zadnjem času je na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije prišlo do 

medzborničnega sodelovanja Gospodarske zbornice Slovenije predvsem z zbor- 
nicama Koroške in Štajerske. To sodelovanje je do neke mere utrdilo med- 
sebojno zaupanje in omogočilo realizacijo nekaterih višjih oblik obmejnega go- 
spodarskega sodelovanja. 

Del blagovne menjave z Avstrijo se realizira v okviru sejemskih spora- 
zumov Gradec, Celovec, Innsbruck in Alpe-Adria, ki so v preteklosti odigrali 
pozitivno vlogo za splošen razvoj gospodarskih odnosov. 

V menjavi po sejemskih sporazumih sodelujejo predvsem trgovske organi- 
zacije z obeh strani meje; proizvodne organizacije v realizacijo sejemskih spo- 
razumov neposredno niso vključene. 

Nadaljnji razvoj sejemskih sporazumov je treba v bodoče sistemsko ure- 
diti kot posebne vrste vezanih poslov, ki se odvijajo v okviru medsebojno 
uravnoteženih blagovnih list, ki jih medsebojno dogovarjajo in sklepajo zbor- 
nice, pri čemer naj se za izvoz in uvoz blaga v celoti uporabi redni režim iz- 
voza in uvoza ter njihova realizacija veže na posamezne sejemske prireditve 
v obmejnih območjih in izven njih. Pri tem je treba ta razvoj usmeriti pred- 
vsem v večje vključevanje proizvodnih organizacij združenega dela in oblik 
proizvodnega sodelovanja, 

Med našo državo oziroma našo republiko in Madžarsko, kakor tudi med 
pomurskimi občinami in obmejnima županijama se zlasti po podpisu novega 
sporazuma o obmejnem gospodarskem sodelovanju uspešno razvijajo gospodar- 
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ski odnosi. Organizacije združenega dela se vključujejo v obmejno blagovno me- 
njavo, velik interes pa vlada na obeh straneh za razvoj višjih oblik obmejnega 
gospodarskega sodelovanja. Izgradnja veleblagovnice v Szombathelyju in ne- 
kateri drugi predlogi na področju industrijske kooperacije to potrjujejo. Na 
obeh straneh obstaja pripravljenost, da se proučijo možnosti za uvedbo carin- 
skih olajšav, ki naj bi predvsem spodbujale obmejna podjetje za uvajanje višjih 
oblik medsebojnega gospodarskega sodelovanja. 

Z Republiko Madžarsko se uspešno razvija tudi obmejni promet oseb, ki 
zlasti po odpravi madžarskega predpisa o obvezni menjavi dinarjev na meji za 
jugoslovanske državljane in povečanega števila možnih prehodov madžarskih 
državljanov ugodno poteka. 

Tovarišice in tovariši delegati! Kot sem že omenil, se sklepi in stališča o 
obmejnem gospodarskem sodelovanju s sosednjimi državami, ki jih je Skup- 
ščina SR Slovenije sprejela v letu 1975, postopno uresničujejo. V obdobju po 
njihovem sprejetju se je obmejno gospodarsko sodelovane pomembno povečalo. 
Na tem področju je prišlo do novih oblik sodelovanja, v katerega so vključeni 
novi nosilci gospodarskih dejavnosti. 

Sklenjeni jugoslovansko-italijanski sporazumi, zlasti osimski sporazum, 
vse bolj prisotno spoznanje, da je treba krepiti obmejno gospodarsko sodelo- 
vanje med Jugoslavijo in Avstrijo, širše možnosti, ki jih nudi novi sporazum 
o obmejnem gospodarskem sodelovanju z Ljudsko republiko Madžarsko, ter 
odprta vprašanja in problemi s tega področja narekujejo potrebo, da Skupščina 
Socialistične republike Slovenije podrobneje opredeli naloge, ukrepe in akcije 
organizacij združenega dela, samoupravnih organizacij in skupnosti ter drugih 
organov in organizacij v Socialistični republiki Sloveniji, ki jih je potrebno 
izvršiti za uresničevanje sklepov in stališč o obmejnem gospodarskem sodelo- 
vanju Socialistične republike Slovenije s sosednjimi državami. 

Predlog teh nalog in aktivnosti je v gradivu vsebovan. Pri tem gre pred- 
vsem za naslednje temeljne usmeritve: 

1. V obmejnem gospodarskem sodelovanju je treba še posebej krepiti raz- 
lične oblike medsebojnega proizvodnega sodelovanja; zadrževanje odnosov samo 
v okviru trgovske menjave ne more več zagotoviti trajnih in stabilnih temeljev 
za nadaljnji razvoj, prav tako pa tudi ne zagotavlja hitrejšega razvoja proiz- 
vodnih zmogljivosti z obeh strani meje. 

2. Razvijanje obmejnega gospodarskega sodelovanja je naloga vseh sub- 
jektov v SR Sloveniji, ne samo tistih, ki imajo sedež v obmejnem območju. 
Zato je potrebno, da organizacije združenega dela, druge samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti ter obmejne občine in republika dopolnijo sprejete plane 
razvoja ter v te plane vključijo svoje aktivnosti v smeri pospeševanja obmej- 
nega gospodarskega sodelovanja. 

3. Za izvršitev usmeritev, opredeljenih v sklepih in stališčih Skupščine SR 
Slovenije, ter nalog in aktivnosti, ki jih Skupščina danes določa, je osnovni- 
pogoj združevanje sredstev na samoupravnih osnovah ter koncentracija teh 
sredstev na konkretnih akcijskih programih, ki morajo biti samoupravno do- 
govorjeni. Pri tem je potrebno predvsem neposredno združevati sredstva orga- 
nizacij združenega dela za posamezne skupne konkretne projekte, združevati 
sredstva v okviru bančnega mehanizma ter uveljaviti tudi dopolnilne oblike 
združevanja sredstev s samoupravnimi sporazumi v okviru interesnih skup- 
nosti za posamezna obmejna območja in na druge načine. V takem procesu 
združevanja sredstev je še posebno pomembno združevanje dela in sredstev 
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med proizvodnimi organizacijami in trgovskimi organizacijami, ki sodelujejo v 
obmejnem gospodarskem sodelovanju, in to na principih dohodkovnih odnosov, 
skupnega prihodka, skupnega planiranja ter skupnih rizikov in odgovornosti 
za razširitev oblik proizvodnega sodelovanja. 

4. Obmejno gospodarsko sodelovanje je treba opravljati v skladu z ve- 
ljavnim sistemom ekonomskih odnosov s tujino ter v okviru tega sistema v 
zunanjetrgovinskem, deviznem in carinskem režimu uveljaviti rešitve, ki po- 
spešujejo razvoj obmejnega gospodarskega sodelovanja v smeri hitrejšega raz- 
voja proizvodnih zmogljivosti obmejnih območij z obeh strani meje. Nekatere 
v Socialistični republiki Sloveniji in Socialistični federativni republiki Jugo- 
slaviji v zadnjem času sprejete rešitve in predpisi na področju pospeševanja 
izvoza in urejanja uvoza, ki se nanašajo na obmejno gospodarsko sodelovanje, 
bodo nedvomno pozitivno vplivali na njegov nadaljnji razvoj. 

Na teh osnovnih izhodiščih temeljijo naloge, ki jih danes sprejemamo. 
Pri tem je še posebej pomembno, da na osnovi sklepov in stališč Skupščine 
Socialistične republike Slovenije od 12. januarja 1975 ter danes sprejetih nalog 
in aktivnosti vsi nosilci čimprej izdelajo lastne programe svojih aktivnosti ter 
jih tudi medsebojno uskladijo. 

Tovarišice in tovariši delegati! Razprave v skupščinskih organih ter dele- 
gacijah so dale vrsto ugotovitev in predlogov, ki potrjujejo pravilnost zastav- 
ljenih usmeritev in ki jih bo Izvršni svet upošteval pri nadaljnjem delu za 
realizacijo sklepov in stališč Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Predlagam, da Skupščina potrdi predložene aktivnosti in naloge za na- 
daljnje hitrejše izvajanje sklepov in stališč o obmejnem gospodarskem sode- 
lovanju ter zadolži vse nosilce za njihovo izvršitev v predlaganih rokih. Izvršni 
svet Skupščine Socialistične republike Slovenije bo Skupščini tudi v prihodnje 
občasno poročal o stanju in problemih na področju obmejnega gospodarskega 
sodelovanja ter izvajanju sklepov in stališč in po potrebi predlagal tudi nove 
dopolnilne ukrepe za pospešitev obmejnega gospodarskega sodelovanja. Hva- 
la lepa. 

Predsedujoči Štefan Nemec: S tem je skupno zasedanje Zbora zdru- 
ženega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora končano. 

(Zasedanje je bilo končano ob 11. uri.) 



skupno zasedanje 

zbora združenega dela 

tri zbora občin 

(15. marca 1978) 

Predsedoval: Š t/e f a n Nemec, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek zasedanja ob 11.15. 

Predsedujoči Štefan Nemec: Začenjam skupno zasedanje Zbora 
združenega dela in Zbora občin. 

Uvodno obrazložitev k energetski in elektroenergetski bilanci Socialistične 
republike Slovenije za leto 1978 in informacijo o poteku priprav in gradnje 
energetskih objektov v letu 1977 bo podal Drago Petrovič, član Izvršnega sveta 
in predsednik Republiškega komiteja za energetiko. Prosim! 

Drago Petrovič: Tovarišica predsednica, tovariš predsednik, tova- 
rišice in tovariši delegati! 

Predložitev energetske bilance za leto 1978 ter informacije o izgradnji 
energetskih objektov v letu 1977 v obravnavo obema zboroma predstavlja 
uresničevanje tistega dela programa oziroma zadolžitev Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, ki se nanaša na obveznost kontinuiranega in popolnega 
obveščanja delegatov o stanju na posameznih področjih. 

Informiranje delegatov o stanju na področju energetike v predloženi obliki, 
to je o predvidevanjih in o energetski situaciji v tekočem letu ter o doseženem 
na področju izgradnje energetskih objektov v preteklem letu, izvaja Izvršni 
svet že četrto leto zapored. 

Glede na dejstvo, da je energija nujen pogoj za delo in življenje vsakogar 
in vseh, da sta torej od stanja in razvoja energetike odvisna v mnogočem tudi 
stanje in razvoj ostalih področij ter da prav zato celotna družba, zlasti v nekaj 
preteklih letih vlaga izredne napore za njen razvoj, menimo, da je taka oblika 
informiranja delegatov Republiške skupščine in s tem vse družbe nujna in 
potrebna. Ker pa po drugi strani razvoj in poslovanje energetskih dejavnosti 
nista in ne moreta biti sama sebi namen, ampak morata potekati vzajemno s 
potrebami in razvojem ostalih področij, predstavlja to informiranje tudi eno 
od oblik uresničevanja širšega družbenega nadzora na področju energetike kot 
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dejavnosti posebnega družbenega pomena in eno od prioritet družbenega plana 
naše republike za obdobje od 1976. do 1980 leta. 

Tovarišice in tovariši! Predloženo energetsko in elektroenergetsko bilanco 
so že obravnavali Skupščina Samoupravne interesne skupnosti elektrogospo- 
darstva, Skupščina Samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin ter Po- 
slovno združenje za energetiko. Zato lahko rečemo, da je celotno združeno delo, 
torej tako porabniki kot proizvajalci, dobilo celovit vpogled v realizacijo lansko- 
letne bilance in v predvidevanja letošnje bilance. Obseg potrebne primarne in 
transformirane energije je prognoziran v skladu s predvideno porabo; pogla- 
vitni posrednik informacij o njenem obsegu so bili prav porabniki. 

Ce se najprej ozremo na realizacijo lanskoletne energetske bilance, lahko 
kot osnovno ugotovimo, da je bila poraba koriščene energije v lanskem letu 
za 3,7% večja od porabe koriščene energije v letu 1976, pri čemer pa oce- 
njujemo, da je realni družbeni proizvod porasel za okrog 7 %. To pa pomeni, 
da smo uspeli zadržati rast porabe energije precej pod rastjo družbenega pro- 
izvoda, kar kaže na postopno večanje racionalnosti pri ravnanju z energijo, s 
čimer je nujrio nadaljevati tudi v letošnjem in vseh naslednjih letih. V indu- 
striji je bila poraba koriščene energije v letu 1977 za 3% višja, v prometu za 
5 % in v ostali porabi za 4 %. 

Za letošnje leto predvidevamo, da bo poraba energije za 3,3 % večja od 
porabe v lanskem letu, kar pa je še vedno za 3 % pod predvidevanji srednje- 
ročne energetske bilance. Tudi v letošnjem letu bo rast družbenega proizvoda 
2-krat višja, kar kaže na nadaljevanje procesa racionalizacije proizvodnje in 
porabe energije. 

Vso pozornost bo potrebno posvetiti izkoristku primarne energije, katere 
poraba je bila tako v letu 1976 kot tudi v letu 1977 nad predvidevanji srednje- 
ročne energetske bilance, saj naj bi ravno v letošnjem letu dosegli preobrat 
v tej smeri, da bi bil obseg porabe primarne energije v primerjavi s planirano 
porabo po srednjeročni bilanci nižji za 2,5 %. 

Za preteklo leto lahko ugotovimo, da je preskrba z energijo potekala dokaj 
ugodno, z izjemo kratkotrajne krize pri oskrbi z nekaterimi naftnimi derivati. 
Nezadovoljiva je bila predvsem oskrba s tekočim naftnim plinom, in to v zad- 
njih dveh mesecih lanskega leta, pri čimer se je problem nezadostne oskrbe 
pojavljal še v januarju in februarju letošnjega leta, dokler nismo zagotovili 
potrebnih količin iz uvoza. 

Pojavu skoraj konstantnega pomanjkanja tega energetskega vira v zimski 
sezoni, na katerega smo opozorili že lani in predlani, bo potrebno v letošnjem 
letu posvetiti pravočasno vso pozornost. V ta namen je nujno potrebno pospe- 
šiti gradnjo skladiščnih zmogljivosti oziroma, njihovo povečanje tako pri do- 
baviteljih kot tudi pri večjih porabnikih, ter istočasno zagotoviti koordiniran 
in enoten nastop vseh slovenskih porabnikov in distributerjev. V samoupravnih 
sporazumih z dobavitelji derivatov je poleg dolgoročnih garancij za dobavo 
potrebno doseči povezavo na novih dohodkovnih osnovah. Kljub odporom bo 
to edina pot, ki bo povezovala danes nasprotujoče si interese. 

Letošnja energetska bilanca predvideva dvig porabe električne energije v 
primerjavi z lansko za skoraj 7 %, kar je še vedno za 2 % manj od predvidevanj 
srednjeročne energetske bilance. 

Pri proizvodnji električne energije je potrebno poudariti, da bomo letos 
prvič po 15 letih proizvedli več električne energije kot je potrebujemo, skoraj 
pol milijard kWh, kar je nedvomno rezultat usmeritev in ukrepov, ki smo jih 
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sprejeli pred nekaj leti v težnji, da bi odpravili nakopičena strukturna ne- 
sorazmerja na tem področju. Napori celotne družbe v zadnjih letih so torej 
obrodili že prve sadove. Konec leta 1977 je pričela poskusno obratovati Termo- 
elektrarna Šoštanj, konec prvega polletja pa bosta obratovala tudi oba agregata 
Hidroelektrarne Formin. Obe elektrarni lahko letno proizvedeta nad 2 milijardi 
kWh oziroma skoraj 30 % današnjih potreb. Kljub temu pa še vedno lahko 
povzroči izpad katerega koli od večjih agregatov kratkotrajne redukcije dolo- 
čenih delov porabe, čeprav je ta možnost neprimerno manjša, kot je bila pred 
nekaj leti. Vsekakor si morajo delavci elektrogospodarstva prizadevati, da bo 
ohranjena visoka obratovalna sposobnost vseh proizvodnih in prenosnih naprav, 
delavci v premogovnikih pa za zadostno in pravočasno preskrbo termoelektrarn 
s premogom. Po drugi strani pa je delavcem elektrogospodarstva in premogov- 
ništva potrebno s politiko cen zagotoviti pogoje poslovanja vsaj na ravni eno- 
stavne reprodukcije in prenehati z dosedanjim pokrivanjem izgub, ki na tem 
področju resno načenja možnosti razširjene reprodukcije. 

Proizvodnja lignita in rjavega premoga bo v letu 1978 za 4 % višja od proiz- 
vodnje v lanskem letu, vendar za 6 % nižja od predvidevanj srednjeročne bi- 
lance za to plansko obdobje. Razlog je pri rjavem premogu predvsem v pre- 
hitrem prehajanju uporabnikov v industriji in široki porabi na tekoča in pli- 
nasta goriva, kar pa ne more v celoti kompenzirati povečanega obsega porabe 
premoga v elektrogospodarstvu. Ob določenih presežkih rjavega premoga pa se 
pričakuje primanjkljaj lignita. Kljub predvidenemu pomanjkanju pa bomo 
morali z lignitom nujno oskrbeti potrošnike v območjih četrte stopnje onesna- 
ženosti ozračja, kjer rjavega premoga zaradi visoke vsebnosti žvepla ni do- 
voljeno kuriti. 

Poraba tekočih goriv bo v letu 1978 le za 1 % večja, poraba kurilnih olj 
pa celo za 1 % manjša od porabe v letu 1977. Relativno majhen porast porabe 
tekočih goriv gre predvsem na račun uvedbe zemeljskega plina v drugem pol- 
letju letošnjega leta. Z zemeljskim plinom uvajamo v Sloveniji nov energetski 
vir, ki bo bistveno vplival na kvaliteto oskrbe z energijo in v določeni meri 
tudi znižal odvisnost od dobav tekočih goriv. Zemeljski plin je visoko vredna 
oblika energije, katere uporaba bo dajala ugodne rezultate v tehnoloških pro- 
cesih in predvsem tudi pozitivno vplivala na varstvo zraka pred onesnaženjem. 
Poraba tekočih in plinastih goriv skupaj pa bo v letošnjem letu v primerjavi 
z letom 1977 porastla za 4%, vendar bo še vedno nižja od predvidevanj sred- 
njeročne energetske bilance. Kljub temu bo potrebno posebno pozornost posve- 
titi oskrbi z nekaterimi naftnimi derivati, zlasti s tekočim naftnim plinom, 
kjer kot že rečeno predstavljajo velik problem še vedno premajhne rezervoar- 
ske zmogljivosti, kakor tudi neurejeni dohodkovni odnosi z glavnimi do- 
bavitelji. 

Kljub vsem prizadevanjem za maksimalno izrabo domačih energetskih vi- 
rov pa delež domače proizvodnje primarne energije v celotni porabi upada, 
kar bo v letu 1978 vplivalo na večjo energetsko odvisnost naše republike, kot 
je bila planirana s predvidevanji srednjeročne energetske bilance. Uvozu nafte 
in zemeljskega plina se v letošnjem letu pridružujejo v znatnejši meri še tudi 
uvoz premogovih briketov. Proces intenzivnega naraščanja energetske odvisnosti 
bo potrebno zaustaviti s hitrejšim aktiviranjem lastne energetske osnove, pred- 
vsem pa z vzpostavitvijo čim višje stopnje racionalnega ravnanja pri proiz- 
vodnji in porabi energije. V naši skupščini je že bil obravnavan program 
ukrepov za racionalno pridobivanje, transport, pretovarjanje in porabo energije, 
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ki služi kot osnova za sprejetje družbenega dogovora. V družbenem dogovoru 
bomo posvetili ustrezno pozornost med drugim tudi raziskavam domačih ener- 
getskih virov, z dolgoročno energetsko bilanco uskladenemu prehajanju po- 
rabnikov premoga na tekoča goriva, problematiki daljinskega ogrevanja, to- 
plotni izolaciji vseh vrst zgradb, uporabi goriv v industriji in transportu, ener- 
getskim kadrom ter energetskemu izobraževanju in informiranju o načinih 
racionalnega ravnanja z energijo nasploh. 

Naj ponovno poudarim, da bo za.nemoteno oskrbo z energijo ter s tem 
realizacijo predložene energetske bilance potrebno zagotoviti visoko stopnjo 
obratovalne pripravljenosti vseh energetskih objektov, zanesljivo oskrbo s po- 
trebnim gorivom ter pravočasno vključevanje vseh predvidenih novih ener- 
getskih objektov. 

Organizacijam združenega dela s področja energetskega gospodarstva mo- 
ramo omogočiti normalnejše finančno poslovanje, z učinkovitimi ukrepi od- 
praviti nelikvidnost ter zagotoviti potrebna sredstva za vzdrževanje nujnih 
zalog premoga in tekočih goriv in izgradnjo potrebnih deponijskih in rezer- 
voarskih prostorov. 

Tudi v lanskem letu so elektrogospodarske organizacije in premogovniki 
poslovali z izgubo. 10% korekcija cen električne energije, izvršena v lanskem 
januarju, ni zadostovala za pokritje stroškov enostavne reprodukcije. Zato smo 
že lani ob istem času ob obravnavi energetske bilance za leto 1977 v tej skup- 
ščini napovedali izgubo, zavedajoč se, da skokovitega porasta amortizacije, za- 
konskih ter pogodbenih obveznosti ob predvideni strukturi in obsegu porabe ne 
bo možno nadomestiti v enem letu. Zato je Interesna skupnost elektrogospo- 
darstva konec leta 1977 sprejela sklep, da se izguba elektrogospodarstva in 
nanj vezanih premogovnikov za leto 1977 v izkazani višini ob oddaji zaključ- 
nih računov, poleg pokritja iz sredstev skupnih rezerv, pokrije iz nevračljivih 
sredstev, zbranih iz nizkonapetostne porabe in v obliki proste amortizacije, 
ponovno združi za potrebe razširjene reprodukcije oziroma izgradnje elektro- 
energetskih objektov. Na tak. način bo za leto 1977 pokritih okrog 404 mili- 
jone novih dinarjev. Ob tem se pojavljajo nekateri odprti problemi, ker so 
anuitete elektrogospodarskim organizacijam močno zmanjšale prosto amorti- 
zacijo. Zato se proučuje predlog za prenos odplačila anuitet na interesne skup- 
nosti elektrogospodarstva, ob obveznem združevanju dogovorjenega obsega 
amortizacije elektrogospodarskih in premogovniških organizacij združenega dela. 

Korekcija cen električne energije, uveljavljena s 1. 2. letos, predstavlja dvig 
cen električne energije v povprečju za 22 %, ob istočasni uvedbi novega ta- 
rifnega sistema, ki bo bistveno vplival na racionalnejšo in bolj organizirano 
proizvodnjo in porabo električne energije. Z novim tarifnim sistemom se vse 
bolj približujemo načelu, da vsak porabnik krije skupni prihodek elektro- 
energetskega sistema v skladu s stroški, ki jih povzroča obratovanje sistema 
kot celote. 

Pričakujemo, da bodo nove cene električne energije omogočile elektro- 
gospodarstvu, da v letu 1978 posluje brez izgube in v celoti uresniči delitev 
skupnega prihodka in dohodka med temeljno organizacijo združenega dela in 
končno preneha z izčrpavajočim dialogom, kdo in kako bo pokril izgubo. Spre- 
jeti samoupravni sporazumi o delitvi skupnega prihodka in dohodka na ravni 
temeljnih organizacij združenega dela elektrogospodarstva so bistvena podlaga 
za uresničevanje družbenoekonomskega položaja delavcev elektrogospodarstva 
in premogovnikov. Čeprav na ravni enostavne reprodukcije bodo delavci 
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elektrogospodarstva in premogovnikov lahko v celoti realizirali obveznosti, spre- 
jete s samoupravnim sporazumom in plani svojih dejavnosti, ter tvorno sode- 
lovali pri njihovem uresničevanju v okviru Interesne skupnosti elektrogospo- 
darstva, kot tudi Sestavljene organizacije elektrogospodarstva Slovenije. 

Ker je določanje cen električne energije v pristojnosti republik in avto- 
nomnih pokrajin, je pri nas ob visokem deležu porabe premoga za potrebe 
elektrogospodarstva možno reševati tudi ekonomski položaj premogovnikov. 
Kljub temu, da se termoelektrarne neposredno dogovarjajo s premogovniki o 
ceni Gcal, povzroča določanje cen komercialnega premoga, ki se troši izven 
elektrogospodarstva, s strani Zveznega izvršnega sveta kot pristojnega za do- 
ločanje teh cen resno oviro za integralnejši razvoj posameznih premogovnikov. 
Letošnje izgube premogovnikov in način njihovega pokrivanja je jasno pokazal, 
da je potrebno pristojnost za določanje cen premoga prenesti čimprej na re- 
publike in avtonomni pokrajini, ker se bomo s tem izognili dvojnim kriterijem 
in lahko pričeli upoštevati specifičnosti posameznih regij pri proizvodnji pre- 
moga, kot smo to že storili pri proizvodnji električne energije. 

Poslovanje ostalih energetskih dejavnosti, predvsem s področja naftnih 
derivatov, je bilo v letu 1977 slabše kot prejšnje leto. Vzrok za to je skokovita 
sprememba cen domače nafte, ukinitev egalizacijskega sklada in neadekvatna 
korekcija cen derivatov. Posebno slaba je situacija v Rafineriji Lendava, ki 
razpolaga za potrebe razširjene reprodukcije le z minimalno amortizacijo. Po- 
dobno stanje je tudi pri distributerjih naftnih derivatov. Se vedno je čutiti 
premajhno poslovno povezanost naših distributerjev, ko nastopajo m se do- 
govarjajo z glavnimi dobavitelji. Kupoprodajnih odnosov še nismo presegli, do- 
hodkovni odnosi v verigi od proizvodnje do porabe nafte in naftnih derivatov 
se šele formirajo. Zato šepa tudi samoupravna organiziranost v teh dejavnostih. 
Zaradi obsega oskrbe, ki ga nosi naše naftno gospodarstvo, je za nas izredno 
važno, da dosežemo, da se ta dejavnost samoupravno in dohodkovno čimbolj 
poveže, tako med seboj kot tudi s porabniki v okviru Samoupravne interesne 
skupnosti za nafto in plin. 

Nekaj besed o pripravah dogovorov o formiranju in politiki cen v ener- 
getiki. Letošnji dogovor o politiki cen že drugo leto zapored zavezuje republike 
in pokrajini, da sklenejo dogovor o načinu oblikovanja cen in izvajanju politike 
cen v energetiki. Žal pa moramo ugotoviti, da dosedanje obravnave niso dale 
rezultatov, saj sta predloga obeh dogovorov nesprejemljiva, kajti ne upoštevata 
določb o družbenem dogovarjanju, zapisanih v ustavi, zakonu o združenem 
delu ter osnutku zakona o sistemu in družbeni kontroli cen. Dokument izhaja 
pri oblikovanju cen energetskih primarnih in transformiranih virov izključno 
iz kriterija uvozne cene in ne upošteva nobenega drugega kriterija, čeprav jih 
novi zakon navaja več, in ti se morajo uporabljati celovito za vse izdelke in 
storitve. . 

Osnovno izhodišče predloga je uvozna cena nafte, prek katere se s koefici- 
entom formira cena mazuta, premoga in električne energije. Za cene derivatov 
naj bi veljale kotacijske cene, za naravni plin pa uvozne cene. Predlagani sistem 
formiranja cen v ničemer ne spodbuja razvoja domače energetske osnove, prav 
tako pa bi vplival na neracionalno trošenje uvozne in domače energije. Skozi 
nizke cene domačih energetskih virov, predvsem premoga, se skuša zagotoviti 
povečana poraba lastne energetske osnove, ki pa se ob takih cenah ne more 
razvijati in s tem posredno pospešuje uvoz energije. Podobno velja tudi za ceno 
električne energije. Ob tem predlog ne upošteva specifičnosti posameznih pod- 
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ročij, tako pri proizvodnji električne energije in premoga kot tudi pri njuni 
porabi. 

V naši kritiki podanega predloga smo zahtevali, da je pri oblikovanju cen 
v eneigetiki potrebno izhajati predvsem iz dolgoročnega programa lastne ener- 
getske osnove, ustrezno stimulirati njeno proizvodnjo in porabo ter nepokrite 
potrebe po energiji dopolnjevati s potrebnim uvozom. Vezava energetskih cen 
na uvozno nafto pomeni vezavo na zunanji trg in njegove spremembe, ki pa 
niso odvisne le od ponudbe in povpraševanja, temveč še od vrste drugih de- 
javnikov. S takim konceptom bi priznali pri formiranju domačih cen produktiv- 
nost, ki je pri proizvodnji energije iz lastnih virov z ozirom na njeno razpolož- 
ljivost ne moremo doseči, s tem pa tudi zmanjšujemo možnost zamenjave te- 
kočih s trdimi gorivi. 

Ob tem je potrebno celovito uporabiti kriterije za oblikovanje cen ter z 
ustrezno politiko in prenosom večjega dela pristojnosti za določanje cen na re- 
publike in pokrajini ob upoštevanju njihovih energetskih specifičnosti pred- 
vsem pospeševati racionalno ravnanje z energijo, stimulirati potrošnjo lastnih 
energetskih virov ter izenačevati v energetskem gospodarstvu pogoje za for- 
miranje skupnega prihodka in dohodka. Poleg politike cen je seveda potrebno 
tudi z ostalimi ukrepi ekonomske in razvojne politike pozitivno usmerjati pro- 
izvodnjo in porabo energije. 

Računamo, da bo ob tvornem sodelovanju zainteresiranih zveznih in re- 
publiških organov mogoče do julija letos oba dogovora na novih vsebinskih 
izhodiščih tudi sprejeti. 

Tovarišice in tovariši! Glede gradnje energetskih objektov ugotavljamo, 
da smo dosegli pri realizaciji sednjeročnih programov razvoja energetskega 
gospodarstva s prehodom v tretje leto tega planskega obdobja odločilen na- 
predek, saj prehaja izgradnja nekaterih pomembnih objektov v zaključno 
fazo. Od planiranih večjih objektov v tem planskem obdobju bodo ob koncu 
letošnjega leta v izgradnji le še nuklearna elektrarna v Krškem, rafinerija v 
Lendavi ter krak plinovoda proti Gorici z odcepom do Anhovega. Premiki na 
področju izgradnje energetskih objektov so rezultat tako naporov celotne 
družbe, ki je za izgradnjo teh objektov združila obsežna finančna sredstva, kot 
tudi vse bolj strokovnega in odgovornega izvajanja investicij, pa tudi delo- 
vanja obeh samoupravnih interesnih skupnosti s področja energetike, pa tudi 
v končni fazi republiških izvršilnih organov. 

Manjše zamude pri izgradnji nekaterih večjih objektov oziroma izvajanju 
investicijskih del v premogovnikih niso ogrozile preskrbe porabnikov z ener- 
gijo v lanskem letu, kakor tudi ne bodo vplivale na uresničevanje energetske 
bilance v letošnjem letu. 

Ob tem pa še vedno ugotavljamo, da ponekod organiziranost in usposob- 
ljenost investitorjev energetskih objektov še vedno ne zadovoljujeta, kar je 
razvidno iz ponavljajočih se vzrokov zamud. S tem v zvezi morata samoupravni 
delavski kontroli Sestavljene organizacije elektrogospodarstva in Interesne 
skupnosti nadaljevati in končati postopek analiziranja dela nekaterih inve- 
sticijskih skupin. Po drugi strani pa nastopajo kot vzroki zamud tudi okoliščine 
izven dosega investitorjev, kot na primer občasno pomanjkanje gradbenih ma- 
teiialov, zamude pri dobavi nekatere domače opreme, predvsem pa pomanj- 
kanje delavcev določenih kvalifikacij pri projektiranju ter izvajanju gradbenih 
in montažnih del. Da se v bodoče izognemo zamudam, se morajo organizacije 
združenega dela s področja projektiranja, dobave opreme ter izvajanja grad- 
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benih in montažnih del še letos samoupravno sporazumeti o vključitvi v grad- 
njo energetskih objektov ter s tem omogočiti realno planiranje izgradnje teh 
objektov, istočasno pa tudi njihovo dokončanje v postavljenih rokih. Ravno 
tako bo potrebno v letošnjem letu kritično oceniti izpolnjevanje sprejetih sa- 
moupravnih sporazumov o razvoju energetskega gospodarstva do 1980 leta, saj 
izpad sredstev domače in tuje akumulacije sicer ne vpliva na tekočo izgradnjo 
energetskih objektov, vplival pa bo na začetek izgradnje objektov kontinuitete. 
Vendar se nekoliko nižja gospodarska rast odraža tudi v nižji rasti porabe 
energije. Zato bodo objekti v izgradnji krili naraščajoče potrebe dalj, kot je 
bilo prvotno predvideno. To potrjuje tudi nižja poraba koriščene energije od 
predvidevanj srednjeročne energetske bilance. 

Ob uskladitvi obsega izgradnje energetskih objektov z razpoložljivimi 
sredstvi bo potrebno sprejeti tudi ustrezen rebalans samoupravnih sporazumov. 
Problematiki obsega sredstev za razširjeno reprodukcijo v energetiki se pri- 
družuje že letos tudi problem odplačil tujih kreditov, ki bodo v naslednjih 
letih bistveno obremenjevali tako ceno kot obseg združenih sredstev. 

V letu 1978 bodo pričeli z rednim obratovanjem naslednji elektroenergetski 
objekti: Šoštanj IV, Srednja Drava II, osmi agregat v Fali, črpalna elektrarna 
Moste. Skupna kapaciteta na novo vstopajočih objektov bo 550 MW in bodo v 
letošnjem letu proizvedli prek 2 milijardi kWh, kar je 27 % vse v letu 1978 
proizvedene električne energije. Iz tega izhaja, kot smo že omenili, prvič po 
15 letih presežek električne energije. Obratuje že tudi 380 kV mreža, ki v celoti 
povezuje slovenski elektroenergetski sistem, v letošnjem letu pa bo povezana 
tudi z ostalimi republikami, s čimer bo zagotovljena večja zanesljivost obrato- 
vanja, tako slovenskega kot celotnega jugoslovanskega elektroenergetskega 
sistema. \ 

Z vstopom že omenjenih novih elektroenergetskih objektov ter z dobavo 
električne energije na račun skupnih vlaganj v Termoelektrarni Tuzla V bodo 

'pokrite vse potrebe po električni energiji do leta 1980, ko bo začela obratovati 
Nuklearna elektrarna Krško. Izgradnja le-te poteka po predvidenem planu, 
vendar se kažejo težnje za povečanje že ugotovljenih zamud, in to kljub ukre- 
pom, ki so bili uvedeni pri dobaviteljih opreme in izvajalcih del. Vse prizadete 
organizacije združenega dela in pristojni družbeni dejavniki kakor tudi Izvršni 
svet si moramo prizadevati za pravočasno izgradnjo tega objekta, pri čemer je 
treba posvetiti tudi ustrezno pozornost kadrovskim in organizacijskim pri- 
pravam za redno obratovanje tega objekta. 

V premogovnikih se investicije niso izvedle v predvidenem obsegu, vendar 
so bila odstopanja proizvodnje v okviru energetske bilance ter niso vplivala 
na preskrbo s premogom, saj so se občasno pojavljali celo presežki drobnih 
vrst premoga, kot posledica prehitrega prehoda industrijskih porabnikov s pre- 
moga na tekoča goriva, pa tudi uvajanja mehaniziranega pridobivanja premoga. 
Odprtim vprašanjem v premogovnikih moramo posvetiti vso pozornost, da 
bomo v letu 1978 izpolnili planska predvidevanja. V okviru elektrogospodarstva 
se proučuje možnost plasiranja občasnih presežkov rjavega premoga, s čimer 
se bodo sprostile določene količine lignita za široko potrošnjo v conah 4. stopnje 
onesnaženosti ozračja. 

V okviru investicij v premogovništvo moramo še posebno izpostaviti uspe- 
šen zaključek sanacije potopljenega Rudnika Kanižarica, ki je tako v drugem 
polletju lanskega leta že pričel s proizvodnjo, dasi to po srednjeročni energetski 
bilanci še ni bilo predvideno. 



416 Skupno zasedanje Zbora združenega dela in Zbora občin 

Pri odpiranju Rudnika urana Žirovski vrh je bilo v letu 1977 razrešeno 
nekaj za nadaljnjo izgradnjo ključnih vprašanj, kot na primer vprašanje jalo- 
višča in tehnologije predelave rude. V letošnjem letu bo potrebno s hrvaškim 
partnerjem, ki sodeluje v izgradnji Nuklearne elektrarne Krško, doseči spo- 
razum o financiranju nadaljnje izgradnje rudnika, kolikor le-ta namerava na- 
bavljati svoj del goriva iz tega rudnika. 

Sredi letošnjega leta bo končan še en z energetskega stališča izredno po- 
memben projekt, to je prva faza slovenskega magistralnega omrežja. Glede na 
to, da bodo prve količine zemeljskega plina, uvožene iz Sovjetske zveze, na 
lazpolago že v drugi polovici letošnjega leta, bi veljalo ponovno opozoriti vse 
bodoče uporabnike, da je že skrajni čas, da se temeljito pripravijo na prevzem 
zemeljskega plina. Interesna skupnost za nafto in plin, še posebej pa Poslovna 
skupnost za plinifikacijo, naj se intenzivno angažira tudi pri reševanju vseh 
ostalih še odprtih problemov v zvezi s prevzemom zemeljskega plina, kot so 
kriteriji za porabo zemeljskega plina v industriji ter široki potrošnji, formiranje 
cen in tarifnega sistema. Istočasno bi bilo potrebno, da obe samoupravni inte- 
resni skupnosti s področja energetike temeljito proučita vpliv uvedbe zemelj- 
skega plina na porabo električne energije in tekočih goriv. 

Menim, da je potrebno nekaj besed posvetiti tudi raziskavam energetskih 
virov, kajti na tem področju resno zaostajamo. S samoupravnim sporazumom, ki 
je v pripravi, moramo še v tej polovici leta opredeliti naloge in potrebna sred- 
stva ter prioritetni red raziskav ležišč premoga, nafte, zemeljskega plina, ura- 
nove rude ter geotermalne energije. 

Naj ob koncu dodam, da se letos izteka četrto leto poslovanja Interesne 
skupnosti elektrogospodarstva in s tem mandat prve delegatske skupščine. V tem 
obdobju je Interesna skupnost elektrogospodarstva v mnogočem že postala 
dejansko mesto dogovarjanja in sporazumevanja s porabniki. Ce smo v začetku 
ugotavljali, da v njej preveč prevladuje vpliv proizvajalcev in da so porabniki 
premalo prisotni, pa je danes že opazen napredek v smeri izenačenja vplivov. 
Določena razširitev pristojnosti Interesne skupnosti na področju urejanja po- 
slovanja elektrogospodarstva bi tej obliki sporazumevanja in dogovarjanja med 
proizvajalci in porabniki električne energije nedvomno dala še večji polet 
in elan. 

Dovolite še nekaj besed o dogovoru o osnovah družbenega plana razvoja 
naftno-plinskega gospodarstva Jugoslavije do leta 1980. 

Medtem ko samoupravni sporazumi o razvoju energetskih dejavnosti v 
naši republiki vstopajo že v tretje leto srednjeročnega plana v svoji realizaciji, 
še nismo sprejeli vseh medrepubliških dogovorov o osnovah družbenega plana 
razvoja energetike Jugoslavije do 1980. leta. Že sta sprejeta dogovor o razvoju 
elektrogospodarstva in premogovništva do leta 1980 in dogovor kontinuitete 
razvoja obeh dejavnosti. Se vedno pa je neusklađen dogovor o razvoju naftnega 
in plinskega gospodarstva Jugoslavije do 1980. leta s kontinuiteto. Osnovni 
sporni točki so potrebne kapacitete za naftno predelavo in razdelitev narav- 
nega plina iz uvoza. 

Ker gre pri nafti ob relativno visoki uvozni odvisnosti za dolgoročne stra- 
teške interese energetskega razvoja in na naftno predelavo vezane petrokemije, 
republike in pokrajine od svojih programov razvoja ne odstopajo. Leta 1980 
bomo priča naftnim predelovalnim kapacitetam, ki bodo večje od porabe, ven- 
dar ne zaradi naših načrtov, temveč predvsem nerealnih ambicij nekaterih re- 
publik. Naša prva večja naftnopredelovalna kapaciteta naj bi v okviru ener- 
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getske cone Koper pričela obratovati v 1985. letu kot skupna naložba z arab- 
skim partnerjem, ki bo dolgoročno zagotavljal tudi potrebno nafto. 

V usklajevanju dogovora se poizkuša naša nova kapaciteta ter nove kapa- 
citete v ožji Srbiji in Vojvodini, to je kapacitete, ki naj bi se dogradile po 1980. 
letu, izločiti in prenesti v novo plansko obdobje, zavedajoč se, da se s tem se- 
danji dialog odloži in ponovno načne šele pri pripravi novega plana. Ker pa 
gre v našem projektu energetske cone za dolgotrajne priprave, menimo, da.tega 
ne bi smeli dovoliti, saj ima projekt cone v Kopru širši vpliv, tako na ener- 
getsko kot na neenergetsko porabo in bi objekte energetske cone morali pričeti 
graditi že v tem planskem obdobju, če želimo, da bodo v naslednjem planskem 
obdobju tudi dokončani. 

Kljub velikim težavam sem prepričan, da bo ob upoštevanju interesov 
vseh sodelujočih partnerjev dogovor dosežen in v celoti zagotovljeno načelo, 
da je planiranje kontinuiran proces, ki nenehno zahteva usklajevanje in iskanje 
optimalnih rešitev. 

Tovarišice in tovariši! Pripombe in sugestije odborov smo pregledali in 
jih bomo upoštevali pri svojem nadaljnjem delu. 

Ob zaključku mi dovolite, da ponovno opozorim, da bo v letošnjem letu 
potrebno posvetiti kljub relativno ugodnim predvidevanjem energetske bi- 
lance, še posebej na področju preskrbe z električno energijo, vso skrb racio- 
nalnemu ravnanju z energijo, da bo tako teža tega elementa rasla iz leta v leto 
v skladu z osveščenostjo in dosežki znanosti in tehnike. Na področju progra- 
miranja in izgradnje energetskih objektov pa tako znižana reproduktivna spo- 
sobnost gospodarstva kakor tudi izpad določenega obsega sredstev tuje akumu- 
lacije terjata skrajno skrbno in varčno ravnanje investitorjev in s tem, logično, 
tudi preprečevanje kakršnihkoli zamud pri izgradnji energetskih objektov. 

Predlagam, da zbora obravnavata in sprejmeta predložene informacije 
skupaj s stališči in ugotovitvami Izvršnega sveta. Hvala lepa. 

Predsedujoči Štefan Nemec: Uvodno obrazložitev k predlogu za iz- 
dajo zakona o usmerjenem izobraževanju, s tezami za osnutek zakona, bo po- 
dala tovarišica Ela Ulrih-Atena, članica Izvršnega sveta in predsednica Re- 
publiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. Prosim! 

Ela Ulrih: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Po daljših družbenopolitičnih in strokovnih pripravah za preobrazbo si- 

stema srednjega in visokega šolstva predlaga Izvršni svet Skupščini SR Slo- 
venije v postopek predlog za izdajo zakona o usmerjenem izobraževanju. Pred- 
log za izdajo zakona s tezami za zakon temelji na resolucijah X. kongresa Zveze 
komunistov Jugoslavije in VII. kongresa. Zveze komunistov Slovenije, na ustavi 
m zakonu o združenem delu. Na osnovi teh temeljnih družbenih dokumentov 
se je pred štirimi leti začel proces preobraževanja vzgoje in .izobraževanja in v 
tem okviru tudi priprave za preobrazbo sistema srednjega in visokega šolstva. 
V osnovanje predloga za izdajo zakona se je tvorno vključilo Predsedstvo Cen- 
tralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, ustrezni organi drugih družbeno- 
političnih organizacij, Skupščine in Izvršnega sveta, pa tudi organi Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije in Gospodarske zbornice. Delovne obravnave v na- 
vedenih telesih so skupaj z ugotovitvami in predlogi javne razprave o predlogu 
preobrazbe srednjega šolstva, ki jo je leta 1976 organizirala Republiška konfe- 
renca Socialistične zveze skupaj z Republiškim svetom Zveze sindikatov Slove- 
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nije in Gospodarsko zbornico Slovenije, pomembno vplivale in usmerjale pri- 
pravo zakona. 

Zakon naj bi kot temeljni sistemski predpis na tem področju združenega 
dela najbolj radikalno in celovito urejal samoupravne odnose delavcev v zdru- 
ženem delu za zadovoljevanje njihovih interesov in potreb po izobraževanju. 
Opredelil bo usmerjeno izobraževanje, ki obsega vse izobraževanje po obvezni 
osemletni osnovni šoli in pomeni celoto vsega načrtnega izobraževanja in uspo- 
sabljanja mladine in odraslih za delo in samoupravljanje, za pridobitev po- 
klica in za izpopolnjevanje v poklicu ter temelji na usmerjanju v izobraževanje 
in v delo, v skladu s sposobnostmi in interesi posameznika, interesi in potre- 
bami organizacij združenega dela in družbe kot celote. 

Usmerjeno izobraževanje naj zakon opredeli kot stalno prepletajoč se in 
povezan proces izobraževanja in dela, ki se uresničuje z delom, ob delu in iz 
dela v izobraževalnih in drugih organizacijah združenega dela. 

Priprave na VIII. kongres Zveze komunistov Slovenije in XI. kongres 
Zveze komunistov Jugoslavije so priložnost, da označimo nekatere najpomemb- 
nejše dosežke med obema kongresoma, pa tudi temeljne pomanjkljivosti in 
odpore, ki zavirajo hitrejše preobraževanje sednjega in visokega šolstva v 
usmerjeno izobraževanje, da bi tako lažje ocenili ustreznost ali neustreznost 
predlaganih zasnov zakona. 

Delavci v združenem delu še niso izoblikovali samoupravnega odnosa do 
vzgoje in izobraževanja kot sestavnega dela njihove odgovornosti za celovito 
družbeno reprodukcijo. Interesi in potrebe po izobraževanju se še vedno ka- 
žejo predvsem kot obče potrebe, obči interes, ne pa tudi kot neposreden dejav- 
nik proizvodnje in samoupravnih odnosov v vsaki organizaciji združenega 
dela. Nimamo še ugotovljenih celovitih in dolgoročnih kadrovskih potreb v 
organizacijah združenega dela. Le-te v svojih razvojnih načrtih večinoma tudi 
še niso zajele kadrovske reprodukcije. Prav tako še niso povsod izdelani pro- 
fili poklicev oziroma opis potrebnih znanj za opravljanje določenih del in nalog, 
kar je podlaga za izdelavo vzgojno-izobraževalnih programov. Iz tega pa iz- 
hajajo mnogotere pomanjkljivosti, ki zavirajo uvajanje dohodkovnih odnosov 
na področju vzgoje in izobraževanja. Hkrati je tako stanje poglavitni vzrok 
premajhnega vpliva združenega dela na programe in razvoj vzgojno-izobraže- 
valne dejavnosti, pa tudi vzrok prepočasnega uveljavljanja delegatov uporab- 
nikov v svetih šol in v organih izobraževalnih skupnosti. 

Pri delavcih vzgojno-izobraževalnih organizacij pa se trdoživo ohranja mi- 
selnost, da je njihova dejavnost povsem ustrezna, če zadovoljuje predvsem 
širše družbene interese, mnogo manj pa je šol, ki se poglabljajo v tekoče in 
razvojne potrebe združenega dela. Taka miselnost ovira vraščanje šolstva v 
združeno delo. Družbenoekonomski odnosi, ki temeljijo na skupnem interesu 
delavcev uporabnikov in izvajalcev vzgojno-izobraževalne dejavnosti, terjajo 
na obeh straneh ustvarjalno delo in strokovno oblikovane predloge, ki bodo v 
procesu dogovarjanja in sporazumevanja lahko sprejeti kot skupne rešitve. De- 
lavci na področju šolstva so za tako neposredno dogovarjanje ponudili veliko 
premalo. 

Uvajanje npvih odnosov in preobrazba vzgoje in izobraževanja na osnovah 
socialističnega samoupravljanja sprožata zaradi revolucionarnega bistva reforme 
tudi odpore, konflikte, ki izhajajo iz različnih ozkih in trenutnih interesov po- 
sameznikov, posameznih družbenih skupin, pa tudi različnih interesov posa- 
meznih organizacij združenega dela, lokalnih in širših družbenih skupnosti. 
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Nekatere naloge, ki izhajajo iz veljavnih zakonov ali drugih družbenih doku- 
mentov, zato niso bile zadovoljivo opravljene. Ukrepi in pobude za intenzivi- 
ranje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, za racionalno organizacijo srednjega in 
visokega šolstva so dah zelo pičle rezultate, ker so bih usmerjeni k samim 
šolam, katerih interes je bil često prav nasproten, brez ustrezne angažiranosti 
delavcev uporabnikov. Povezovanje visokega in srednjega šolstva, ki ga za- 
hteva zakon o visokem šolstvu zato, da bi zagotavljali racionalno programi- 
ranje učnih vsebin, sodelovanje pedagoških in znanstvenih delavcev vseh ravni 
izobraževanja v določeni stroki, skorajda ni bilo uresničeno. Veliko bolj pa so 
se predvsem višje šole angažirale za preraščanje v visoke šole in same doka- 
zovale družbeno utemeljenost teh zahtev. Tudi uvajanje interdisciplinarnega 
študija, ki naj bi zajezil ekstenzivno širjenje visokega šolstva in zadovoljil po- 
trebe po delavcih za opravljanje novih opravil in nalog v združenem delu, si v 
visokem šolstvu nikakor ne more pridobiti veljave. Pogosti so tudi interesni 
konflikti glede načrtovanja mreže šol. 

Liberalistično pojmovanje pravice do izobraževanja, ne glede na družbene 
potrebe in možnosti, še nadalje pritiska na ekstenzivnost, posebej v visokem 
šolstvu. V takem pojmovanju najde oporo tudi nepripravljenost samoupravnih 
organov visokošolskih organizacij, da bi onemogočile špekulativno vpisovanje 
in prestopanje iz ene na drugo visokošolsko organizacijo. Temeljni vzrok za 
neuspešno reševanje teh vprašanj je prav v nerazvitih dohodkovnih odnosih, v 
tem, da delavci v združenem delu na reševanje teh vprašanj še nimajo ustrez- 
nega vpliva. 

Z druge strani pa nekateri začetni rezultati postopnega uvajanja novih 
dohodkovnih odnosov v procesu vključevanja šolstva v združeno delo in nje- 
gova samoupravna organiziranost na načelih ustave in zakona o združenem 
delu, na področju visokega šolstva pa tudi zakon o visokem šolstvu, potrjujejo 
pravilnost poti. Kljub temu, da bremeni nove samoupravne družbenoekonom- 
ske odnose še vehko starega, proračunskega, je nesporen uspeh že v tem, da 
delavci vzgojno-izobraževalnih organizacij pripravljajo predloge letnih pro- 
gramov vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki jih sprejemajo delavci temeljnih 
organizacij združenega dela v materialni proizvodnji in družbenih dejavnosti. 
Dejstvo pa, da se v teh programih razpravlja vedno povezano z razporejanjem 
dohodka v temeljnih organizacijah združenega dela materialne proizvodnje za 
vse dejavnosti hkrati, tudi za proračun, povzroča, da je razprava o teh pro- 
gramih v senci delitve dohodka, zaradi česar ima izobraževanje še kar naprej 
oznako skupne porabe ali obremenitve dohodka, pa čeprav je znanje eden po- 
glavitnih dejavnikov vzdrževanja in razvoja materialne proizvodnje in družbe 
kot celote. Delavci v šolstvu šele spoznavajo, da je njihova samoupravna pra- 
vica in dolžnost pripraviti letne programe dela in na osnovi dogovorjenih 
standardov in normativov oblikovati ceno zanje, kar je pogoj za svobodno me- 
njavo dela med delavci organizacij združenega dela kot izvajalci in uporabniki 
neposredno in v okviru samoupravnih interesnih skupnosti ali prek njih. Za- 
četi procesi potekajo dokaj boleče in marsikdaj izzovejo konflikte v odnosih 
z izobraževalnimi skupnostmi, vendarle pa predstavljajo stvarni začetek 
odnosov. 

Zakon o visokem šolstvu je nov, sprejela ga je že ta delegatska skupščina, 
pa je zato v večji meri kot drugi veljavni šolski zakoni spodbudil in pospešil 
procese samoupravnega konstituiranja in vključevanja visokega šolstva v zdru- 
ženo delo. V srednjem šolstvu je stopnja uvajanja novih družbenoekonomskih 
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odnosov zelo različna. Na splošno so ti odnosi uveljavljeni bolj v tistih šolah, 
ki izobražujejo kadre za proizvodno delo, saj je pri teh šolah tudi veliko večji 
interes organizacij združenega dela in pogosto že tudi ugotovljene konkretne 
potrebe po kadrih. Kot rezultat neposrednega interesa in spoznanih razvojnih 
potreb po kadrih so se na teh področjih najhitreje oblikovale posebne izobra- 
ževalne skupnosti. Doslej je ustanovljenih 16, in sicer za vsa gospodarska pod- 
ročja združenega dela. Proces ustanavljanja je tu končan, vendar je s tem 
vključenih v posebne izobraževalne skupnosti šele nekaj nad polovico srednjih 
in visokih šol. Vse ostalo šolstvo, torej slaba polovica, izobražuje za druge po- 
trebe celotnega združenega dela, to so družboslovne smeri izobraževanja, za 
potrebe družbenih dejavnosti, socialno in zdravstveno šolstvo, pedagoško šol- 
stvo in tako naprej in za potrebe sodstva in državne uprave. Na teh področjih 
posebne izobraževalne skupnosti še niso ustanovljene tudi zaradi nerešenih si- 
stemskih vprašanj v zvezi z oblikovanjem dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela na teh področjih, posebej na področju družbenih dejavnosti. Na 
novo ustanovljene posebne izobraževalne skupnosti sedaj tudi še niso nova 
kvaliteta, in če ne bomo dosledno uveljavili delegatskega sistema ter svobodne 
menjave dela, je velika nevarnost, da se bodo tudi posebne izobraževalne skup- 
nosti kaj kmalu odtujile svoji osnovni funkciji, to je dogovarjanju in spo- 
razumevanju med uporabniki in izvajalci vzgojno-izobraževalne dejavnosti. 

Z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi so delavci v organi- 
zacijah združenega dela opredelili politiko štipendiranja in za njeno izvajanje 
izločajo in združujejo pomemben del dohodka, da bi tako zmanjšali razlike 
v dostopnosti izobraževanja. Število štipendij je v tem obdobju porastlo za 
72 %. Izvršni svet je prav te dni poslal Skupščini poročilo o izvajanju sklepov 
in priporočil Skupščine o štipendiranju, sprejetih poleti lani. Prav tako so de- 
lavci sporazumno sprejeli srednjeročni program izgradnje domov za učence in 
študente, kar skupaj s štipendijsko politiko predstavlja pomembno povečane 
možnosti za izobraževanje, pa tudi sredstvo usmerjanja mladine na srednje in 
visokošolsko izobraževanje. Izgradnja domov za učence in študente poteka po 
planu in bo v tem sednjeročnem obdobju zgrajenih 23 domov s skupno 7500 
ležišči. Naložbe v šolski prostor so bile največje v osnovnem šolstvu, kjer je 
bilo od leta 1974 pridobljenih okoli 350 000 m2 površin. Več kot 2/a sredstev za 
to predstavlja samoprispevek občanov. Pomembne so tudi naložbe v visoko 
šolstvo, medtem ko naložbe v srednje šolstvo še vedno zelo zaostajajo. 

Tudi v šolstvu so bili doseženi nekateri pomembni uspehi. Učni uspeh, ki 
je končni rezultat skupnega dela učencev oziroma študentov in učiteljev in 
mnogoterih družbenih dejavnikov, se v celoti izboljšuje. Največji uspeh je do- 
sežen v osnovni šoli, kjer se že približuje cilju, da vsak normalno razvit otrok 
uspešno konča osnovno šolo. Večjo učinkovitost osnovnega šolanja spremlja 
porast vpisa v srednje šole, ki raste s stopnjo 4 % letno in dokazuje splošno 
težnjo občanov, da po končani osnovni šoli nadaljujejo izobraževanje. Poleg 
mladine se v to izobraževanje vključujejo tudi odrasli ob delu,.zaradi česar je šte- 
vilo učencev, ki se vpišejo v prvi letnik srednjih šol, v zadnjih letih za 12 do 
14 % večje, kot je število vseh učencev, ki so istega leta uspešno končali osnovno 
šolo. Če upoštevamo, da je od vseh zaposlenih v Socialistični republiki Sloveniji 
še vedno polovica takih, ki imajo samo končano osnovno šolo in so se delu pri- 
učili, je pritisk na srednje šole razumljiv in toliko bolj utemeljen, kolikor je 
večje število tistih, ki se hočejo izobraževati ob delu. Podatki pa kažejo, da so 
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poklicne želje mladine in delavcev, ki se izobražujejo ob delu, višje, kot pa so 
tekoče zahteve organizacij združenega dela. 

Od skupnega števila 27 370 vpisanih učencev v prvi razred srednjih šol v 
preteklem šolskem letu je bilo 13 700 vpisanih v poklicne šole, to je za ozke in 
široke profile poklicev, kar je prav toliko kot pred šestimi leti, predstavlja pa 
za skoraj 8 % manjši strukturni delež srednješolcev. V istem obdobju je po- 
rasel delež mladine, ki se izobražuje v tehniških srednjih šolah, za 5%, v pe- 
dagoških šolah za 4 %, medtem ko se je vpis na gimnazije zmanjšal za 1 %. 

Enake tendence zasledimo pri delavcih, ki se izobražujejo ob delu. Ob tem, 
ko skoraj 330 000 zaposlenih delavcev nima poklicne izobrazbe, se je v po- 
klicne šole vpisalo vsega nekaj malega nad 5000 delavcev, kar predstavlja komaj 
1,6% vseh zaposlenih brez poklicne izobrazbe ali manj kot XU vseh tistih, ki so 
se vpisali v srednje šole. Tehniške in druge štiriletne srednje šole pa obiskuje 
11 660 ali več kot polovica vseh odraslih srednješolcev. Vredno je ob tem po- 
udariti, da si tako poklicne šole kot proizvodne organizacije združenega dela in 
zainteresirane samoupravne interesne skupnosti prizadevajo usmerjati mladino 
prav v poklicne šole, pa zanje, kot kažejo podatki, ni interesa niti med mladino 
niti med zaposlenimi delavci, zato pa se v te šole stalno povečuje priliv no- 
vincev iz drugih jugoslovanskih republik. 

Rast vpisa v srednje šole v zadnjih 15 letih bi morala izboljšati izobrazbeno 
sestavo zaposlenih, vendar se ta zaradi različnih vzrokov izboljšuje veliko 
počasneje. 

Na visokošolske organizacije se je v preteklem šolskem letu vpisalo 14 500 
novincev, od tega 43 % delavcev, ki bodo študirali ob delu. Med novinci je 
glede na predhodno izobrazbo največ tistih, ki so končali tehniške in druge 
štiriletne srednje strokovne šole in gimnazije. Studij na visokošolskih organi- 
zacijah nadaljujejo skoraj vsi maturanti gimnazij, 98%, kar je skladno z vlogo 
gimnazije v sedanjem šolskem sistemu, ko je ta pripravljalnica za nadaljnji 
študij. Prav tako nadaljuje izobraževanje na visokošolskih organizacijah več 
kot polovica vseh maturantov tehničnih in drugih štiriletnih srednjih stro- 
kovnih šol in samo 1 % maturantov poklicnih šol. 

Ti podatki najbolj nazorno kažejo eno temeljnih slabosti sistema seda- 
njega srednjega šolstva, to je tako imenovani dualizem, ki je v tem, da je ma- 
turantom nekaterih šol zaradi velikih razlik v temeljnem strokovno-teoretič- 
nem znanju praktično onemogočeno nadaljnje izobraževanje, tako po redni 
poti kakor tudi ob delu. Ce bi analizirali še socialni sestav staršev srednje- 
šolcev, bi ugotovili, da je predvsem otrokom delavcev močno omejena možnost 
izobraževanja že na štiriletnih srednjih šolah, še bolj pa seveda na visoko- 
šolski ravni. Tudi z usmerjanjem učencev v preteklem obdobju nismo' uspeli 
prerasti odločujočega vpliva socialno-kulturnih faktorjev na izbiro poklicnega 
izobraževanja. Usmerjanje v izobraževanje je bilo v preteklosti razvito pred- 
vsem kot poklicno svetovanje in bolj ali manj omejeno na zadnje razrede 
osnovnih šol in na gimnazijske maturante, ni pa bilo organizirano kot trajno 
spremljanje učencev oziroma študentov in delavcev med izobraževanjem glede 
na učne oziroma študijske uspehe. V prihodnje bo usmerjanje temeljna sesta- 
vina usmerjenega izobraževanja: moralo bo obsegati usmerjanje učencev ozi- 
roma študentov med izobraževanjem ter usmerjanje zaposlenih delavcev v 
izobraževanje in izpopolnjevanje. 

Podane ugotovitve nekoliko razširjajo oceno stanja, podano v predlogu 
za izdajo zakona. Z njo smo želeli posebej opozoriti na tiste probleme in sla- 



422 Skupno zasedanje Zbora združenega dela in Zbora občin 

bosti šolskega sistema, ki naj bi jih z zakonom o usmerjenem izobraževanju 
odpravili. 

Tovarišice in tovariši! Zakon o usmerjenem izobraževanju mora izhajati 
iz ustave in zakona o združenem delu ter na njuni osnovi zgraditi celovit si- 
stem odnosov, v katerih bodo delavci zadovoljevali svoje osebne in skupne 
interese in potrebe po izobraževanju, za delo in samoupravljanje. Zakon o 
usmerjenem izobraževanju zato ne more biti šolski zakon, kakršne smo imeli 
doslej, pač pa zakon, ki bo na temelju dohodkovnih odnosov pospešil svobodno 
menjavo dela in delavcem v materialni, proizvodnji in drugih področjih 
združenega dela zagotovil neposredno odločanje o izobraževalni politiki, o raz- 
voju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in vseh drugih bistvenih sestavinah 
vzgoje in izobraževanja, prek katerih se uresničuje njihov interes in potreba 
na tem področju. 

V ta namen naj bi zakon zagotovil, da bodo delavci v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela na podlagi razvojnih potreb svoje organizacije ugotav- 
ljali izobraževalne in kadrovske potrebe ter kot neločljiv del svojih planov 
načrtovali tudi vzgojo in izobraževanje. V okviru odločanja o razporejanju in 
gospodarjenju z dohodkom bodo uresničevali svoje skupne ter obče družbene 
potrebe po izobraževanju tako, da bodo organizirali izobraževalno dejavnost v 
svojih organizacijah združenega dela in zagotavljali izobraževanje na podlagi 
svobodne menjave dela z delavci na področju vzgoje in izobraževanja ne- 
posredno ter v okviru ah prek samoupravnih interesnih skupnosti za vzgojo 
in izobraževanje. V tem odnosu bodo tudi delavci na področju vzgoje in izobra- 
ževanja uresničevali svoj enakopravni družbenoekonomski položaj in prido- 
bivali dohodek v skladu z deležem, ki ga bodo s svojim delom prispevali k 
dvigu produktivnosti celotnega družbenega dela in dohodka posameznih organi- 
zacij združenega dela v materialni proizvodnji in celotni družbi. Zakon naj bi 
opredelil vsaj okvirna merila svobodne menjave dela oziroma pridobivanja 
dohodka po tem načelu. 

Zakon naj zagotovi, da bodo delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela v skladu s potrebami dela in samoupravljanja načrtovali in uresničevali 
stalno izpopolnjevanje in izobraževanje delavcev ter jim omogočali kulturno 
rast, ohranjanje in razvijanje delovnih zmožnosti z delom ter ob delu in z 
vračanjem iz dela ponovno v izobraževanje. V . ta namen naj kot del svojih 
medsebojnih razmerij s samoupravnimi akti opredelijo tudi pravice in ob- 
veznosti delavcev do izobraževanja ter ukrepe za uresničevanje teh pravic, tako 
da bo zagotovljena enakopravnost delavcev in ustvarjene možnosti za optima- 
len razvoj posameznika v skladu z njegovimi sposobnostmi in nagnjenji, do- 
seženimi delovnimi rezultati ter potrebami in možnostmi organizacij združe- 
nega dela. Spodbuja naj delavce, da bodo tudi mladini, ki se izobražuje, pred 
sklenitvijo delovnega razmerja zagotovili potrebno sodelovanje v delovnem 
procesu in jo že v času izobraževanja na ustrezen način vključevali v delo in 
življenje svojih kolektivov. 

Zakon naj omogoči delavcem v organizacijah združenega dela, da bodo 
v sodelovanju z izobraževalnimi organizacijami izvajali tiste dele vzgojno- 
izobraževalnih programov, za katere je smotrno, da se uresničujejo neposredno 
v delovnem procesu, zlasti praktični pouk, proizvodno delo oziroma delovno 
prakso, pridobivanje finalnih poklicnih znanj ter organizirano in sistematično 
uvajanje v poklicno delo po končanem izobraževanju. 
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Delavci v združenem delu morajo dobiti možnost, da bodo uveljavljali 
stalen vpliv na izvajanje politike in razvoj vzgoje in izobraževanja, na vsebino, 
organizacijo in izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov, kar bodo dosegali 
zlasti s samoupravnim sporazumevanjem o temeljih planov vzgoje in izobra- 
ževanja, svobodno menjavo dela, soodločanjem v upravljanju vzgojno-izobra- 
ževalnih organizacij, z oblikovanjem in sprejemanjem vzgojno-izobraževalnih 
programov ter z nadzorom nad njihovim uresničevanjem. 

Zakon naj opredeli izobraževalno temeljno organizacijo kot temeljno 
obliko združevanja dela in sredstev za opravljanje vzgojno-izobraževalne de- 
javnosti. Delavci teh organizacij pa naj se za uspešno uresničevanje vzgojno- 
izobraževalne dejavnosti povezujejo in sodelujejo z organizacijami združenega 
dela, za katere izobražujejo, in s sorodnimi izobraževalnimi organizacijami ter 
s tem zagotavljajo skladnost svojega delovanja z interesi uporabnikov, celo- 
vito zasnovanost vzgojno-izobraževalnih programov vseh stopenj, načrtno 
usmerjanje, vnašanje novih spoznanj teorije in prakse v vzgojno-izobraževalni 
proces ter stalen pretok strokovnih kadrov iz proizvodnje v izobraževalno delo 
in nasprotno. 

Na podlagi tako urejenih odnosov bosta vzgoja in izobraževanje lahko 
postala enakovredna sestavina združenega dela. Večje splošno in strokovno 
znanje delavcev, njihovo trajno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposablja- 
nje postajajo v razmerah sodobnega razvoja znanstvene in tehnološke revolu- 
cije, posebej še v samoupravni socialistični družbi, strateška točka boja za ob- 
vladovanje proizvajalnih sil in družbenih odnosov. Zato je »prenos« vzgoje in 
izobraževanja iz pristojnosti države na samoupravno organizirano združeno 
delo logičen korak v razvoju našega sistema družbenih odnosov, v katerem bo- 
sta vzgoja in izobraževanje eden od bistvenih vzvodov za uveljavljanje vodilne 
vloge delavskega razreda. Pri tem je vloga, ki jo ima in jo bo imelo znanje 
delavcev v razvoju proizvajalnih sil in produktivnosti dela, enako pomembna 
kot vloga, ki jo ima znanje delavskih množic pri razvoju samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov in razvoju samoupravljanja. V tem se mora in se bo 
naša preosnova družbenega položaja, vsebine in oblik vzgoje in izobraževanja 
tudi bistveno razlikovala od rešitev, ki jih na to področje uvajajo bolj ali manj 
v vseh deželah sodobnega sveta. 

Pomemben cilj preobrazbe vzgoje in izobraževanja v usmerjeno izobraže- 
vanje se izraža v uravnoteženju izobrazbenih zahtev, ki izhajajo iz tehno- 
loškega in kulturnega razvoja socialistične samoupravne družbe. Uravnoteženje 
teh zahtev mora biti prisotno v vseh oblikah in na vseh stopnjah vzgoje in 
izobraževanja po osnovni šoli. Voditi mora k dvigovanju izobrazbene ravni vseh 
delavcev in k tesnejšemu povezovanju izobraževanja in dela. 

Uvajanje skupnih vzgojno-izobraževalnih osnov, to je začetnega skupnega 
programa naj omogoči uresničevanje teh zahtev s tem, da nudi vsem, ki po 
osnovni šoli nadaljujejo izobraževanje za poklic, poglobljeno splošno teoretično 
izobrazbo kot podlago za uspešno in krajše nadaljnje izobraževanje za poklic. 
Poglobljeno znanje, široka kulturna in samoupravna osveščenost bo omogočala 
vsestranski razvoj bodočega delavca in samoupravljalca, njegovo nadaljnje 
izobraževanje, po potrebi pa tudi lažjo preusmeritev na drugo področje dela in 
hitrejše uvajanje v novo tehnologijo. S tem programom naj se že na začetku 
usmerjenega izobraževanja zagotavlja znanje, ki bo podlaga za stalno izobraže- 
vanje in izpopolnjevanje delavcev ob delu in z delom. 
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Uvajanje začetnih skupnih programov je pomemben korak k demokrati- 
zaciji izobraževanja, saj odpravlja delitev srednjih šol po vrstah na tiste, ki 
so izobraževale poklice za delo v neposredni proizvodnji, in na tiste, ki so pri- 
pravljale učence za izobraževanje na višjih in visokih šolah. 

Drug pomemben korak k demokratizaciji izobraževanja in odpravljanju 
neutemeljenih razlik med posameznimi vrstami sedanjih srednjih šol pa po- 
meni uresničitev načela, da se izobraževanje vseh poklicev nenehno povezuje 
z delom. Nobenega vzgojno-izobraževalnega programa ne bo več, ki bi se iz- 
vajal le s teoretičnim poukom. Na vseh stopnjah in vseh oblikah izobraževanja 
bodo vzgojno-izobraževalni programi oblikovani tako, da bodo učenci oziroma 
študenti čim hitreje spoznavali uporabnost znanja v proizvodnih in drugih de- 
lovnih organizacijah, tudi z neposrednim vključevanjem v delo, že v času 
študija. 

Po tem načelu zasnovani vzgojno-izobraževalni programi bodo omogočali, 
da bo dejavnost usmerjenega izobraževanja res vključena v združeno delo. Ne 
samo družbeni položaj, dohodkovni odnosi in samoupravna organiziranost, tudi 
določanje vsebine in izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov bo potekalo 
kot skupna naloga šole in delovne organizacije, tovarne ali druge delovne 
organizacije. 

Vzgoja in izobraževanje mladine in odraslih za delo in samoupravljanje, 
zlasti izobraževanje za zahtevnejše poklice mora temeljiti na ustreznih delovnih 
izkušnjah, kar pomeni, da se bodo v izobraževanje 3a zahtevnejše poklice pra- 
viloma vključevali delavci ob delu in iz dela. 

Zakon o usmerjenem izobraževanju naj zato spodbudi in zaveže ustvar- 
janje bistveno širših oblik in metod izobraževanja mladine in odraslih, kot so 
se razvile na osnovi sedanjih zakonov o srednjem in visokem šolstvu ter p 
izobraževanju odraslih. Usmerjeno izobraževanje ne*bo moglo uresničiti vseh 
družbenih smotrov in nalog, če bo ostalo le drugo ime za sedanje srednje in 
visoko šolstvo. 

V usmerjenem izobraževanju bodo doživele preobrazbo vse srednje, višje 
in visoke šole ter specializirane organizacije za izobraževanje odraslih. V na- 
sprotju z dosedanjim stanjem, ko so sestavljale šolski sistem vzgojno-izobraže- 
valne organizacije različnih vrst in stopanj, torej šole kot institucije, bodo 
tvorili hrbtenico sistema usmerjenega izobraževanja programi. Vzgojno-izobra- 
ževalni programi bodo morali vsebovati poleg vsebin, ki izhajajo iz samo- 
upravljanja, širših družbenih enot in obče kulturnih potreb, predvsem tiste 
vsebine, ki izhajajo iz potreb dela ter druge elemente za organizacijo in iz- 
vajanje dejavnosti, ki so bili do sedaj določeni z zakoni ali izvršilnimi pred- 
pisi. Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, ki so uporabniki ka- 
drov ter izvajalci vzgbjno-izobraževalne dejavnosti, prevzemajo neposredno 
odgovornost za skupno oblikovanje in sprejemanje programov. Tako obliko- 
vani vzgojno-izobraževalni programi bodo podlaga za svobodno menjavo dela 
in za uveljavljanje celovitih dohodkovnih odnosov med uporabniki in izva- 
jalci vzgojno-izobraževalne dejavnosti. 

Odločitev za izobraževanje po določenem vzgojno-izobraževalnem pro- 
gramu mora temeljiti na usmerjanju mladine in zaposlenih delavcev. Zato bo 
zakon o usmerjenem izobraževanju opredelil naloge vseh nosilcev usmerjanja 
v izobraževanje za poklice. Pri tem bo imela zelo pomembno nalogo in od- 
govornost že osnovna šola. Priprave za dokončno poklicno odločitev pa se bo 
odvijala postopoma v tesnem sodelovanju uporabnikov in izvajalcev. Z usmer- 
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janjem mladine v začetnem izobraževanju, za pridobitev poklica in z usmer- 
janjem delavcev v izobraževanje in izpopolnjevanje se bo uresničevalo uskla- 
jevanje izobraževalnih interesov, nagnjenj in sposobnosti posameznikov z in- 
teresi in potrebami združenega dela. Tako usklajevanje bo moralo postati trajen 
sestavni del skrbi celotnega združenega dela za razvoj delovnega človeka, raz- 
voj njegovih delovnih in ustvarjalnih sposobnosti. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet meni, da je potrebna široka 
družbena akcija za preobrazbo vzgoje in izobraževanja in v tem okviru tudi 
snovanje novega sistema usmerjenega izobraževanja. Zakon naj bi se oblikoval 
v sami družbeni akciji, katere cilj je spreminjanje stanja odtujenosti vzgoje 
in izobraževanja delavcem v združenem delu. 

Izvršni svet predlaga Skupščini redni postopek za sprejemanje zakona, kar 
pomeni, da bo mogoča široka razprava delegatov v vsej delegatski bazi, v vseh 
treh fazah zakonodajnega postopka. To bo omogočalo predlagatelju oblikovanje, 
sprotno preverjanje in dopolnjevanje zakonskih rešitev. Izvršni svet predlaga 
delegatom, da o predlogu za izdajo zakona razpravljate in ga sprejmete. 
Hvala lepa. 

Pedsedujoči Štefan Nemec: Hvala lepa! S tem zaključujem skupno 
zasedanje Zbora občin in Zbora združenega dela. Zbor združenega dela na- 
daljuje sejo takoj. 

(Zasedanje je bilo končano ob 12.25.) 
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(27. marca 1978) 

Predsedoval: Stane Markič, 
predsednik Družbenopolitičnega zbora 

Začetek zasedanja ob 9.10. 

Predsedujoči Stane Markič: Pričenjam skupno zasedanje Zbora 
združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije, na katerem bomo poslušali ekspoze predsednika 
Skupščine SR Slovenije tovariša Marijana Brecelja k poročilu o delu Skupščine 
SR Slovenije v obdobju od 1974 do 1978. Prosim! 

Marijan Brecelj: Tovarišice in tovariši delegati! 
Pred štirimi leti, to je konec marca 1974. leta, so delovni ljudje in občani 

v temeljnih organizacijah združenega dela, v krajevnih skupnostih ter v drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih naše republike prvič izvolili svoje 
delegacije in oblikovali prve delegatske skupščine v občinah, v republiki in v 
federaciji. Pričelo se je novo obdobje družbenopolitičnega in državnega živ- 
ljenja, obdobje, ki so ga zelo določno začrtali tako nova ustava SFRJ in ustave 
socialističnih republik in avtonomnih pokrajin kakor tudi dokumenti X. kon- 
gresa Zveze komunistov Jugoslavije in kongresi republiških in pokrajinskih 
zvez komunistov iz spomladi 1974. leta. To je bil čas, ko smo utrdili politično 
enotnost, dosegli višjo stopnjo samoupravne organiziranosti in usmerjenosti 
družbe in ko so bile zastavljene in tudi že izvršene mnoge naloge, pomembne 
za dolgoročni razvoj Slovenije in s tem tudi Jugoslavije. Vse odgovorne druž- 
benopolitične dejavnike kakor tudi skupščine družbenopolitičnih skupnosti so 
čakale zelo obsežne naloge, da izgradijo družbenoekonomski in družbeno- 
politični sistem, in posebej, da izgradijo delegatski sistem in nanj naslonjen 
novi skupščinski sistem, kakor tudi naloge, ki izvirajo iz pristojnosti skupščin 
kot organov družbenega samoupravljanja in najvišjih organov oblasti v okvira 
pravic in dolžnosti družbenopolitičnih skupnosti. Predsedstvo SR Slovenije je 
lani s poročilom Skupščini dalo pregled doseženega in na tej osnovi tudi iz- 
delalo pogled naprej. Skupščina je poročilo sprejela in z njim tako sebi kot 
drugim družbenopolitičnim dejavnikom začrtala smeri nadaljnjega delovanja. 
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Z današnjim zasedanjem vseh treh zborov zaključuje delegatska Skupščina 
SR Slovenije svoje prvo štiriletno mandatno obdobje. Predsedstvo Skupščine 
je pripravilo poročilo o njenem delu za to obdobje, kateremu je priključilo 
tudi poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Prav tako je treba v sklop gradiv o delu Skupščine šteti tudi 
vsa splošna in posebna poročila ter analize o uresničevanju ustavnih določil 
o delegatskem in skupščinskem sistemu, kakor tudi vse tiste, na katere se po- 
ročilo še posebej sklicuje. 

Po novi ustavi delovni ljudje in občani uresničujejo vse svoje suverene 
pravice v republiki kot državi, v federaciji pa le tiste, ki so v skupnem inte- 
resu in so določene v ustavi SFRJ. Republika je tako postala samostojnejša, 
njene odgovornosti večje. Morala je sistematično graditi celovito in izvirno re- 
publiško zakonodajo, razširiti svojo odgovornost in opravljati obsežnejše na- 
loge tako na zakonodajnem področju kakor tudi pri odločanju o vseh pomemb- 
nejših vprašanjih razvoja republike in politike glede uresničevanja tega raz- 
voja. To vse je v teh štirih letih terjalo od Republiške skupščine zelo obsežno, 
nepretrgano in hitro delo. Zato torej ni mogla vselej do kraja uresničiti pred- 
videnih letnih delovnih programov, mnoga zasedanja so imela preobširne 
dnevne rede, primanjkovalo je časa za potrebne priprave zasedanj skupščin- 
skih zborov. Spričo obremenjenosti Skupščine, predvsem v njeni zakonodajni 
funkciji, smo že v začetku tega mandata pričeli proučevati možnosti, kako v 
večji meri reševati zadeve z izvršilnimi in upravnimi predpisi. Pomembnejših 
rezultatov dosedanja prizadevanja še niso dala. To delo bo treba nadaljevati, 
vendar ne samo v republiki, in to prav sedaj, ko določneje opredeljujemo orga- 
nizacijo in vlogo izvršilnih in upravnih organov v novem skupščinskem si- 
stemu. V zvezi s tem pa obstaja še pomembnejše vprašanje, ali dovolj kon- 
kretno razmišljamo o možnosti prenašanja pristojnosti državnih organov na 
samoupravne organe, ki morajo po naši razvojni zamisli v vedno večjem ob- 
segu prevzemati nase regulativno funkcijo. Tega vprašanja se bo treba lotiti 
v prihodnje studiozno in sistematično. 

Aktivnost skupščinskih zborov kot tudi Predsedstva Skupščine in vseh osta- 
lih naših delovnih teles je bila v vsej tej mandatni dobi usmerjena k izpolnje- 
vanju vseh tistih nalog, ki naj bi čim hitreje in čim popolneje uresničile skup- 
ščinski delegatski sistem. Pri tem delu je bila Skupščina tesno povezana z vsemi 
družbenopolitičnimi organizacijami, predvsem-pa s Socialistično zvezo, ki jo 
ustava še posebej obvezuje za uresničevanje delegatskega sistema v celoti. Po- 
sveti s predsedniki občinskih skupščin, obiski Predsedstva Skupščine SR Slove- 
nije v občinah ter druge konference in posveti so v praksi utrdili sodelovanje 
občin in republike na ravni njihovih skupščin in prispevali k boljšemu uresniče- 
vanju nalog na področju družbenopolitičnega sistema. Naša udeležba pri delu 
Predsedstva Zvezne skupščine je v mnogočem pospeševala sodelovanje Repu- 
bliške skupščine s Skupščino SFRJ. 

V poročilih in analizah, ki so jih napravili skupščinski zbori, je povedano, 
koliko so v teh štirih letih vsi odgovorni družbenopolitični dejavniki z našo 
skupščino vred uspeli izgrajevati nov družbenopolitični sistem na tem področju. 
Gotovo smemo reči, da je Skupščina SR Slovenije zaživela kot delegatska skup- 
ščina, in to ne samo formalno, ampak vsebinsko; to se pravi, da so delegati v 
Skupščini že usklajevali različne interese in odločali o vprašanjih, ki so bila 
izraz mnenj, stališč in predlogov delovnih ljudi in občanov oziroma njihovih 
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delegacij v temeljnih organizacijah združenega dela, v krajevnih skupnostih in 
v družbenopolitičnih organizacijah kakor tudi stališč občinskih skupščin oziroma 
njihovih zborov. 

Potrebno je bilo poiskati in izpeljati nov, ustrezen način informiranja kot 
enega od temeljnih pogojev za delo delegacij in delegatov. Načelo javnosti dela 
je Skupščina dosledno uveljavljala. Za seje zborov, skupščinskih odborov in ko- 
misij je dajala Skupščina gradivo na razpolago tudi sredstvom javnega ob- 
veščanja. Povprečno sto predstavnikov tiska, radia in televizije, akreditiranih v 
Skupščini, je prav tako imelo možnost uporabljati ta gradiva, prisostvovati ce- 
lotnemu skupščinskemu delu, udeleževati se tiskovnih konferenc in dobivati 
tudi druge potrebne informacije. Posebej je treba poudariti vlogo skupščin- 
skega delegatskega glasila Poročevalec, ki je dajal ne samo vsem delegacijam 
in delegatom, ampak tudi mnogo širši javnosti potrebne informacije in gradiva 
Republiške in Zvezne skupščine. V tej mandatni dobi je bilo izdanih več kot 
sto številk Poročevalca v skupni nakladi blizu milijon devetstotisoč izvodov. 
Kljub temu zadovoljivemu začetku menimo, da je večja razširjenost tega gla- 
sila tako v delegatski bazi kot tudi sicer v naši javnosti potrebna. Ce ocenju- 
jemo dosežene uspehe pri graditvi celotnega družbenega sistema informiranja 
in posebej informiranja za potrebe Republiške skupščine, moramo vendarle reči, 
da so še tudi na tem področju potrebne izpopolnitve in morda tudi določene 
spremembe, saj se postopoma vključujejo v ta sistem informativno-dokumen- 
tacijski centri, kakor pač nastajajo. 

Dosedanje izkušnje v delu naše republiške skupščine potrjujejo pravilnost 
in uspešnost ustavnega določila o zamenljivem delegatskem mandatu v Zboru 
združenega dela in Zboru občin. Čeprav je bilo morda v začetku slišati sem in 
tja kak pomislek glede tega, ali ne bo delo Skupščine zaradi tega manj uspešno, 
je praksa pokazala nasprotno. V skupščinsko delo in odločanje se je vključilo 
mnogo več delegatov, aktivnost delegacij, konferenc delegacij in skupin de- 
legatov se je povečala, odprla se je možnost, da prihajajo v Skupščino dele- 
gati, ki lahko zaradi poznavanja dane problematike uspešneje sodelujejo pri 
razpravah in odločitvah, prav tako pa so delegacije laže razporejale delo svojih 
članov. Skupine delegatov so ves čas zelo dejavno prispevale k razreševanju 
vseh vprašanj, ki so bila predmet razprav in odločanja v Republiški skupščini, 
upoštevajoč načelo zamenljivega delegata. Vsebini delegatskega sistema je vse- 
kakor zamenljivi delegatski mandat mnogo bližji, kot bi to bil stalni delegat. 

Izkušnje kažejo, da je za uspešno delo delegatske skupščine zelo pomembno, 
ali so se izvršile priprave za zasedanje zborov dovolj skrbno, predvsem pa to, 
koliko je bila v to vključena delegatska baza. V tem pogledu še ne moremo biti 
zadovoljni. Treba si bo prizadevati, da se temeljne delegacije bolj aktivirajo, 
da se v občinskih skupščinah oziroma njihovih zborih posveča večja skrb vpra- 
šanjem, ki se obravnavajo v Republiški skupščini, da se k pripravam pritegnejo 
v večji meri osnovne politične organizacije, strokovne in znanstvene organiza- 
cije, izobraževalne institucije, društva itd., vse to pa posebno takrat, ko se re- 
šujejo pomembnejša vprašanja. Priprave, izvršene na ta način, vsekakor omo- 
gočajo uspešnejše delo Republiške skupščine, predvsem pa so odločitve, ki se 
naslanjajo na tak način predhodnih priprav, zrelejše. 

In še nekaj: Organi samoupravljanja v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela, v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v krajevnih skup- 
nostih bodo morali posvečati večjo skrb svojim delegacijam in jim tako v poli- 
tičnem, organizacijskem in gmotnem pogledu omogočiti, da bodo lahko vršile 
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svojo nalogo. Delegat mora imeti občutek, da opravlja družbeno koristno in 
odgovorno delo in zato je prav, da mu družba to tudi prizna. Za urejanje teh 
nalog bi se morale bolj zavzeti sindikalne organizacije, saj morajo biti tudi 
sicer aktivne pri uresničevanju celotnega delegatskega sistema. 

Vključevanje skupščin samoupravnih interesnih skupnosti za območje re- 
publike v delo Skupščine se je začelo nekaj kasneje. Te skupnosti so se že ob 
svojem vstopu v življenje pokazale kot nepogrešljivi dejavnik nadaljnjega raz- 
voja samoupravljanja in skupščinskega delegatskega sistema. Za družbene de- 
javnosti so postale mesto samoupravnega odločanja in usklajevanja skupnih 
potreb in interesov delovnih ljudi in občanov, hkrati pa sestavni del skupščin- 
skega sistema. Prve izkušnje te vključitve so nam prinesli primeri, ko so 
enakopravno odločale o posameznih vprašanjih z zbori naše skupščine. Iz- 
kušnje obstajajo tudi glede skupnih posvetovanj in razprav o mnogih vpra- 
šanjih tako v skupščinskih zborih kot tudi komisijah in odborih. Predsedniki 
skupščin samoupravnih interesnih skupnosti so sodelovali pri delu Predsed- 
stva Republiške skupščine takrat, ko so bili na dnevnem redu problemi iz pri- 
stojnosti teh skupnosti in ko so se pripravljali programi dela. Gotovo se bo 
treba v prihodnje posvetiti sistematičnejšemu delu tako za nadaljnji razvoj 
samoupravnih interesnih skupnosti samih kot za delovanje njihovih skupščin 
kot enakopravnih zborov Republiške skupščine. V enem in drugem pogledu 
današnje stanje še ni zadovoljivo. Gre za vprašanja ustreznejše organiziranosti 
in takih metod dela, ki bodo omogočale polno uresničevanje delegatskega si- 
stema v družbenih dejavnostih. Razvojna pot uresničevanja ustavne zamisli 
o svobodni menjavi dela nam odpira nove rešitve in za njihovo uresničevanje 
nalaga tudi nove naloge. 

Po ustavi SFRJ republike in 'avtonomne pokrajine dajejo soglasje k za- 
konom in drugim splošnim aktom z določenih področij zvezne pristojnosti. To 
je bila za Skupščino povsem nova dejavnost, ki je terjala ustrezno programsko 
in organizacijsko prilagoditev. Pri izvrševanju tega precej obsežnega dela — 
šlo je za več kot 240 zveznih zakonov in drugih aktov — je treba poudariti 
aktivnost Izvršnega sveta in republiških upravnih organov, prav tako pa tudi 
prizadevnost skupščinskih odborov in strokovne službe v Skupščini. Poleg tega 
je znotraj Republiške skupščine uspešno delovala naša delegacija v Zboru re- 
publik in pokrajin Zvezne skupščine. O tem delu govori podrobneje že ome- 
njeno poročilo naše delegacije. 

V zakonodajnem delu Skupščine ni šlo le za formalno usklajevanje obsto- 
ječih republiških zakonov z ustavo, ampak za normativno ureditev povsem 
novih družbenih področij, za uveljavitev novih družbenih odnosov in za za- 
gotovitev uresničevanja razvoja in varstva z ustavo določenega socialističnega 
samoupravnega sistema. V teh štirih letih je bilo sprejetih več kot 250 zakonov, 
30 resolucij, stališč, priporočil in sklepov in obravnavanih 50 problemskih tem, 
ki so posegala na vsa pomembnejša področja družbenega življenja. Na podlagi 
načel novega zrveznega zakona o temeljih sistema družbenega planiranja so 
delegati sprejeli srednjeročni družbeni plan Slovenije in resolucijo o družbeno- 
ekonomskem razvoju naše republike za naslednje leto. Sodelovali so tudi pri 
sprejemanju srednjeročnega družbenega plana Jugoslavije. Vsebinsko zelo 
bogate razprave, ki so spremljale to delo, so pomenile pomemben prispevek k 
družbenoekonomskemu razvoju. 

Zakonodajno in vse ostalo delo, ki ga je opravila Skupščina, je zahtevalo 
velike napore od delegatov, ki so si najpoprej morali šele pridobiti izkušnje za 
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svoje delo, tako v delegacijah kakor v Skupščini. Zbori, odbori in komisije so 
opravili 1279 sej, od tega zbori 165 sej z 2300 zadevami, vseh vprašanj, ki so 
bila obravnavana v Skupščini, pa je bilo blizu 8000. Mimogrede rečeno, s temi 
številkami nismo želeli samo izraziti priznanje za zelo obsežno opravljeno 
delo, ampak tudi opozoriti na preobremenjenost Skupščine, kar smo že prej 
omenili. No, ugotoviti moramo, da so delegati z vztrajnostjo in odgovornostjo 
reševali vsa ta vprašanja in s tem utrdili pot razvoja Republiške skupščine 
kot najvišjega delegatskega telesa v naši republiki. 

Do sedaj Skupščina še ni bila ustrezno organizirana in tudi ne dovolj 
aktivna pri spremljanju izvajanja politike, začrtane z zakoni, resolucijami, pri- 
poročili, stališči in sklepi ter z družbenimi dogovori. Izkušnje nam kažejo, da 
se prav zaradi nedoslednega izvajanja zakonov in drugih aktov, zaradi pre- 
počasnega pristopanja k njihovemu uresničevanju, zaradi izmikanja odgovor- 
nosti organov in organizacij, ki so zadolženi z določenimi nalogami, in iz po- 
dobnih razlogov odpirajo problemi, ki zavirajo predvideni razvoj in ki v mnogih 
primerih in na mnogih področjih povzročajo tudi nepopravljivo škodo. Skup- 
ščina mra biti na tekočem, kako se izvajajo predpisi in dogovori in mora imeti 
možnosti z ustreznimi posegi vplivati na ureditev stanja, če se in ko se pojavijo 
omenjene motnje. Dosedanje izkušnje o izvajanju skupščinskih poslovnikov 
bodo omogočile tudi v tem pogledu stanje izboljšati. 

V poročilu o delu Skupščine SR Slovenije v obdobju 1974—1978 smo želeli 
v čimbolj strnjeni obliki pokazati celotno njeno dejavnost, in to na področju 
družbenoekonomskega in političnega sistema, varstva ustavne ureditve in no- 
tranje politike, splošne ljudske obrambe in mednarodnih odnosov, zakonodajne 
politike in zakonodajne dejavnosti ter gospodarskega in socialnega razvoja. S 
programskimi usmeritvami, ki so bile skupno delo, v katero so bili vključeni 
predvsem Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, vodilni organi družbenopoli- 
tičnih organizacij na ravni republike, gospodarske, izobraževalne, strokovne in 
znanstvene organizacije in ustanove, smo želeli v program vključiti vsa tista 
vprašanja, za katera smo menili, da jih moramo obravnavati in reševati tako 
zaradi uspešnega nadaljnjega razvoja republike kot tudi Jugoslavije kot celote. 
Razumljivo je, da so nekatere naloge terjale prioritete in temeljitejše priprave 
ter večjo prizadevnost družbenopolitičnih, gospodarskih, znanstvenih in drugih 
dejavnikov. Poleg vprašanj, o katerih smo že govorili, smo morali na primer 
odgovoriti na vprašanje, kako naj Skupščina pospeši uresničevanje zakona o 
združenem delu. Ustanovili smo posebno komisijo, ki je. s svojo aktivnostjo 
omogočila temeljito obravnavo in sprejetje ustreznih skupščinskih sklepov. Z 
gospodarskega področja je bila temeljito obravnavana zelo pomembna proble- 
matika energetike, regionalnega razvoja, proizvodnje surovin, kmetijstva, pro- 
meta in prometnih povezav ter varstva okolja ter prostorske, urbanistične in 
zemljiške politike. Sprejeta so bila tudi stališča o nadaljnjem razvoju inova- 
cijske dejavnosti, ki lahko bistveno vpliva na produktivnost dela ter na racio- 
nalnost in višjo kvalitetno raven proizvodnje. Na področju družbenih dejavno- 
sti so bile mnoge razprave in sprejetih je bilo precej skupščinskih aktov, po- 
svečenih vzgoji in izobraževanju, kulturi, preobrazbi pravosodnega sistema, 
prav tako pa tudi pereči problematiki zdravstva in zdravstvenega zavarovanja. 
Kot že rečeno, o vsem tem govori poročilo, zato ni treba teh stvari ponavljati. 

V zvezi z našo manjšinsko politiko in z dejavnostjo Skupščine v odnosih s 
tujino pa je treba poudariti naslednje: 
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Uresničevanju z ustavo opredeljene in z družbenopolitičnimi dejavniki do- 
govorjene politike glede položaja italijanske in madžarske narodnosti v SR 
Sloveniji in uveljavljanju posebnih pravic teh narodnosti in njunih pripad- 
nikov je bila posvečena posebna skrb. Skupščina je prek svoje, že v ustavi 
predvidene komisije za narodnosti, ki jo sestavlja enako število pripadnikov 
slovenskega naroda ter italijanske in madžarske narodnosti, redno obravnavala 
vsa vprašanja, ki zadevajo značaj, položaj, pravice in razvojne možnosti teh 
narodnosti/ Uspešno delo te komisije kakor tudi drugih dejavnikov, predvsem 
v Predsedstvu SR Slovenije in v Republiški konferenci SZDL Slovenije, je 
omogočilo zborom Skupščine sprejeti stališča, priporočila in sklepe o uveljav- 
ljanju posebnih pravic italijanske in madžarske narodnosti in njunih pripad- 
nikov v SR Sloveniji. Ta dokument je dokaz naše dosledne politike v praksi 
uresničiti helsinške sklepe v celoti in pokazati, da je interes slovenskega na- 
roda uveljaviti narodnosti, ki žive z njim, kot konstitutivni dejavnik državnosti 
SR Slovenije in njene samoupravne socialistične skupnosti. 

Z namenom poglobiti sodelovanje obmejnega prebivalstva in še bolj raz- 
širiti politiko odprtih meja je Skupščina SR Slovenije sprejela sklepe in sta- 
lišča o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi drža- 
vami, v katerih je opredelila izhodišča za dolgoročno usmerjen razvoj gospo- 
darskih odnosov Slovenije z obmejnimi območji sosednjih držav na osnovi 
sodobnejših in višjih oblik sodelovanja. Ta vprašanja so bila obravnavana tudi 
z gledišča gospodarske krepitve naših narodnostnih skupnosti v sosednjih 
državah. 

Razprave v Republiški in Zvezni skupščini o ozimskih sporazumih pred- 
stavljajo nedvomno važen prispevek k uresničevanju politike evropske var- 
nosti in sodelovanja ter utrditev politike miroljubne koeksistence neuvrščene 
Jugoslavije. Zbori so ocenili, da ti sporazumi omogočajo obmejnemu prebival- 
stvu urejati vrsto konkretnih vprašanj za izboljšanje njihovih življenjskih 
razmer. Pri tem so tudi poudarili, da sporazumi predvidevajo možnost maksi- 
malne zaščite slovenske narodnostne skupnosti v Italiji in italijanske v Jugo- 
slaviji, pri čemer bo treba v praksi dosledno vztrajati. 

Skupščina SR Slovenije je posebno pozornost posvetila pospeševanju eko- 
nomskih stikov Slovenije z deželami v razvoju. Sprejeta resolucija opredeljuje 
naloge organizacij združenega dela ter drugih samoupravnih in družbenih de- 
javnikov v Sloveniji za pospešitev sodelovanja. Pri tem je Skupščina ugotovila, 
da uveljavljanje novega sistema ekonomskih odnosov Jugoslavije s tujino od- 
pira boljše možnosti za večje povezovanje slovenskega gospodarstva z gospo- 
darstvi teh držav. Treba pa bo v bodoče še bolj povezovati to sodelovanje z 
družbenimi plani in ga usmerjati v skladu z zahtevami po novem in pravič- 
nejšem svetovnem ekonomskem redu. 

Se posebna pozornost je bila posvečena vprašanju slovenskih narodnostnih 
skupnosti v Italiji, Avstriji in Madžarski. V stališčih zborov je poudarjen pomen 
stalne prisotnosti varstva teh skupnosti kot elementa varnosti in sodelovanja 
med državami. Stališča o tem so v Jugoslaviji in Sloveniji povsem jasna in 
jasne so tudi zahteve, ki jih postavljamo za zavarovanje pravic naših narod- 
nostnih skupnosti v sosednjih državah, predvsem pa Republiki Avstriji zaradi 
neizpolnjevanja državne pogodbe. 

Ob koncu še naslednje: Izvršni svet in republiški upravni organi so v tem 
obdobju s svojim delom in odnosom ter odgovornostjo do Skupščine SR Slo- 
venije uspešno izvrševali svoje nelahke naloge; zato jim gre vse priznanje. 
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Tako njihovo delo v vsem štiriletnem mandatnem obdobju je omogočilo Skup- 
ščini v redu opravljati naloge, ki so bile vsebovane v delovnih programih, do- 
ločenih skupaj z Izvršnim svetom. Izvršni svet in upravni organi so dali po- 
memben prispevek k uveljavljanju in razvijanju delegatskega skupščinskega 
sistema ter z delovanjem republiških družbenih svetov in z vse večjim odpi- 
ranjem nasproti mnogim družbenim dejavnikom usklajevali stališča o mnogih 
pomembnih vprašanjih oziroma pripravljali gradiva, ki so nudila dobro osnovo 
za odločanje. Tudi v tem mandatnem obdobju so bili predlagatelji pretežne 
večine zakonov in drugih aktov in stališč, na osnovi katerih se je usmerjala 
politika v republiki. Zakonsko urejanje tega področja, ki je sedaj v teku, po- 
meni osnovo za še hitrejše in uspešnejše uresničevanje ustavne vloge državne 
uprave, za njeno prilagajanje skupščinskemu delegatskemu sistemu, prav tako 
pa tudi osnovo njene učinkovitosti in odgovornosti ter smotrnejše organizira- 
nosti. To bo nadaljnja pot odpiranja, povezovanja in sedelovanja z družbeno- 
političnimi dejavniki ter samoupravnimi organizacijami in skupnostmi. 

Podčrtati moramo pomembno vlogo in naloge, ki so jih izvrševale stro- 
kovne službe Republiške skupščine. Z veliko prizadevnostjo in s političnim po- 
znavanjem problemov so pomagale delegatom in delegacijam na zasedanjih 
skupščinskih zborov, odborov in komisij sprejemati take odločitve, ki so najbolj 
ustrezale interesom, izoblikovanim v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih. Njihovo delo pri pripravljanju gradiv in različnih sklepov in 
stališč zborov je terjalo visoko strokovnost, organiziranost in natančnost pri 
delu. Tudi vsi tisti, ki so jim bile poverjene zahtevne administrativne, tehnične 
in druge naloge, zaslužijo priznanje. Obseg dela se je znatno povečal, toda na- 
loge so bile dobro in za časa izvršene. Vsem za tako uspešno delo iskrena 
zahvala. 

Tovarišice in tovariši delegati! 
Vam in prek vas vsem delegatom in delegacijam, konferencam delegacij 

in skupinam delegatov, ki so sodelovali z Republiško skupščino, gre še posebna 
zahvala. Pred štirimi leti smo sprejeli častno in odgovorno, obenem pa tudi 
pionirsko nalogo, da stopimo na pot uresničevanja delegatskega sistema in da 
prvo republiško delegatsko skupščino utrdimo tako, kot smo si to zamislili in 
zapisali v novo ustavo. Danes lahko rečemo, da je precej obsežno delo oprav- 
ljeno in da smo dosegli vsaj nekatere pomembne rezultate, o katerih smo spre- 
govorili v poročilu. Resnična zavzetost, delavnost in vztrajnost delegatov je to 
omogočila. Za to vam gre iskrena zahvala. Želim vam, da bi tudi v prihodnje 
s svojim poklicnim in družbenopolitičnim delom čimveč prispevali k nadalj- 
nemu razvoju naše socialistične samoupravne družbe. Mislim, da lahko vsi 
skupaj take želje izrečemo tudi vsem novim delegatom, ki bodo v drugem 
mandatnem obdobju, ki se že začenja, prihajali sem v Republiško skupščino 
izpolnjevat svoje odgovorne naloge. 

Predsedujoči Stane Markič: Zaključujem skupno zasedanje Zbora 
združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora. 

Delegate Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora prosim, da se vrnejo 
v dvorane, kjer so seje pričeli in da nadaljujemo seje svojih zborov. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 9.40.) 



10. seja 

(15. februarja 1978) 

Predsedovala: Majda Gaspari, 
predsednica Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsednica Majda Gaspari: Tovarišice in tovariši delegati! Za- 
čenjam 10. sejo Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije in vas vse 
lepo pozdravljam. 

Dnevni red, ki ste ga za današnjo sejo dobili že z vabilom, je naslednji: 
1. izvolitev komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 

Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev ter poročila teh komisij, 
2. odobritev zapisnikov 8. in 9. seje Skupščine Skupnosti socialnega varstva, 
3. predlog meril za ugotavljanje gmotnega stanja invalidne osebe in članov 

njene družine pri uveljavljanju pravic in obveznosti po 10. členu zakona o 
usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, 

4. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o za- 
poslovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, z osnutkom zakona, 

5. predlog za izdajo zakona o civilnih invalidih vojne, z osnutkom zakona, 
6. predlog samoupravnega sporazuma o začasnem uresničevanju pravic, 

obveznosti in odgovornosti iz kreditnega in bančnega sistema, 
7. predlog za imenovanje Komisije Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

za vprašanja socialne varnosti invalidov, 
8. vprašanja in pripombe delegatov, 
9. 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 predlagani dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev Komi- 
sije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov in 
Zbora izvajalcev. 
28 
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Predlagam, da bi v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja Zbora uporabnikov izvolili delegate iz občin Hrastnik, Radlje in Tolmin. 
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.) 

Ugotavljam, da je Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja Zbora uporabnikov sestavljena iz delegatov občinskih skupnosti Hrast- 
nik, Radlje in Tolmin. 

V sestav Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora 
izvajalcev pa predlagam delegate iz občin Smarje-Šentjur, Vrhnika-Logatec in 
Ljubljana-Siška-Skofja Loka. 

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 je tudi Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja Zbora izvajalcev soglasno izvoljena. Prosim izvoljene člane obeh 
komisij, da pregledajo pooblastila in ugotovijo sklepčnost današnje seje. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnikov 8. in 9. seje Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije. 

Najprej prosim, ali ima kdo kakšno pripombo ali spreminjevalni predlog 
k zapisniku 8. seje Skupščine! (Nihče se ne javi.) Če ni pripomb, potem 
mislim, da lahko ugotovimo, da soglašamo z zapisnikom 8. redne seje 
Skupščine. 

Prav tako prosim za morebitne pripombe k zapisniku 9. redne seje Skup- 
ščine. (Nihče se ne javi.) Ce ni pripomb, potem mislim, da lahko tudi za 
zapisnik 9. seje ugotovimo, da je soglasno odobren. 

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je nato v smislu do- 
ločil 362. člena ustave SR Slovenije in 95. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije obravnavala kot enakopraven zbor 4. in 5. točko dnevnega reda, 
in sicer: 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda,, to je na predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zava- 
rovanju za primer brezposelnosti, z osnutkom zakona. 

Gradivo ste prejeli in prosim predstavnika predlagatelja, da poda uvodno 
obrazložitev. Besedo ima tovariš Rado Miklič, predstavnik Republiškega se- 
kretariata za delo! 

Rado Miklič : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet je predložil Skupščini v sprejetje predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti, hkrati z osnutkom zakona. Zbor združenega dela in Zbor občin 
sta predlog za izdajo zakona in osnutek sprejela na svojih sejah dne 25. 
januarja tega leta. Sedaj veljavni zakon je bil sprejet leta 1974, in to že na 
osnovi nove ustave, vendar so od tedaj nastali, zlasti po sprejetju zakona o zdru- 
ženem delu, razlogi, zaradi katerih je postalo očitno, da je potrebna njegova 
temeljita novelizacija. To velja predvsem za samoupravno organiziranost s pod- 
ročja zaposlovanja, saj je zaposlovanje eden od pomembnih dejavnikov za 
zagotavljanje pogojev za takšno uveljavljanje pravice delovnih ljudi do dela, 
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z]asti pa za uresničevanje pravice dela z družbenimi sredstvi, ki zagotavljajo 
razvoj in krepitev materialne osnove družbenoekonomskega položaja delavcev 
v združenem delu. To pa med drugim terja ustrezno planiranje zaposlovanja 
s samoupravnimi sporazumi o osnovah plana, smotrno in racionalno kadrovsko 
politiko na podlagi izdelanih kadrovskih načrtov in v skladu s planiranim 
razvojem temeljne organizacije združenega dela. 

Eden od pogojev za realizacijo teh načel pa je tudi ustrezna samoupravna 
organiziranost področja zaposlovanja, kar je eden od poglavitnih razlogov za 
predlagano novelizacijo zakona. 

Dosedanji zakon ni več docela v skladu z načeli samoupravne organizi- 
ranosti samoupravnih interesnih skupnosti, med katere spadajo tudi skupnosti 
za zaposlovanje. Zato je ena od bistvenih novosti predlaganega osnutka do- 
ločilo, da se skupnost za zaposlovanje ustanovi za območje občine, in sicer 
s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi skupnosti za zaposlovanje. Novela 
pa zaradi racionalnosti in smotrnosti, kar je poudarjeno zlasti v zadnji reso- 
luciji o zakonodajni politiki Slovenije, predvideva, da lahko za opravljanje 
določenih skupnih zadev in zlasti za uresničevanje načela solidarnosti in vza- 
jemnosti na področju zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti, 
občinske skupnosti za zaposlovanje zopet s samoupravnim sporazumom usta- 
novijo medobčinsko skupnost za zaposlovanje za območje več občin ter ji 
določijo njene skupne naloge, hkrati pa uredijo razmerje do občinskih skup- 
nosti za zaposlovanje. 

Vsebinsko pomembna je nova določba osnutka, po kateri se v samoupravni 
skupnosti za zaposlovanje združujejo delavci prek svojih temeljnih in drugih 
organizacij združenega dela ter drugih samoupravnih organizacij ter skup- 
nosti, delavci v delovnem razmerju z nosilci samostojnega osebnega dela prek 
svojih sindikatov, nosilci samostojnega dela prek svojih združenj, občani pa 
prek svojih krajevnih skupnosti. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi skupnosti za zaposlovanje je te- 
meljni konstitutivni akt za organiziranje teh skupnosti ter za določitev njihovih 
poglavitnih nalog, hkrati pa tudi konstitutivni akt za določitev nalog delovnih 
skupnosti strokovnih služb, ki za skupnost opravljajo določene strokovne na- 
loge. V skladu s tem je potrebno črtati iz dosedanjega zakona vrsto določb, ki 
so dokaj konkretno določale in skoraj kazuistično urejale vse te naloge. 
V načelu pa je takšno določanje področje samoupravnega urejanja, zlasti s 
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi skupnosti in deloma tudi s statutom 
skupnosti. Pri tem velja upoštevati tudi načelo zakona o združenem delu, po 
katerem se razmerja med skupnostjo in njeno delovno skupnostjo1 urejajo 
s posebnim samoupravnim sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih 
in odgovornostih. Tudi ta okoliščina je eden od razlogov, ki terjajo, da se 
s črtanjem nekaterih določb sedanjega zakona in z nekaterimi novimi določ- 
bami omogoči samoupravno opredeljevanje nalog in dejavnosti skupnosti za 
zaposlovanje in njene delovne skupnosti, ki opravlja strokovna opravila. 
Vendar pa vrsta utemeljenih razlogov upravičuje, da se sprejme 15. člen 
osnutka v predloženem besedilu in se varianta k temu členu črta. V citiranem 
15. členu osnutka so namreč omenjene nekatere, z vidika splošnih družbenih 
interesov tako pomembne naloge, da jih je utemeljeno omejiti v samem 
zakonu, tako da ta določba ni več kazuistični poseg v samoupravno konkre- 
tizacijo nalog samoupravnih skupnosti za zaposlovanje. Kot rečeno sta se za 
28» 
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tako določbo že izrekla oba zbora Republiške skupščine po predhodnem mne- 
nju Zveze skupnosti za zaposlovanje. 

Med nalogami skupnosti za zaposlovanje je posredovanje dela. Med pri- 
pravo predloga za izdajo zakona se je zastavilo načelno sistemsko vprašanje, 
ali naj bo to posredovanje obvezno, kar pomeni, da naj bi se v bodoče zapo- 
slovanje smelo in moglo izvajati samo prek skupnosti, ali pa naj se to posre- 
dovanje izvaja v obliki sodelovanja organizacij združenega dela s skupnostmi 
za zaposlovanje. V vseh odborih, v Zakonodajno-pravni komisiji in v obeh 
zborih je bilo sprejeto soglasno stališče, da uvedba obveznega posredovanja 
prek skupnosti zapslovanja ne bi bila v skladu z ustavo in z zakonom o zdru- 
ženem delu, kakor tudi ne z načeli samoupravnega planiranja in da je edino 
sprejemljivo pravilo, da organizacije združenega dela in nosilci samostojnega 
osebnega dela zaposlujejo nove delavce v sodelovanju s skupnostmi za zapo- 
slovanje. Temeljne in druge organizacije združenega dela zaposlujejo namreč 
nove delavce v skladu z osnovami svojih planov. To je izrecno novo načelo 
v zakonu o združenem delu. Pri tem pa funkcija skupnosti za zaposlovanje 
zagotavlja tem organizacijam samo tisto strokovno pomoč, ki jim je pri njihovi 
odločitvi neogibno potrebna. S tem pa seveda ne odpade obveznost, da temeljna 
in druge organizacije združenega dela pošiljajo skupnostim za zaposlovanje v 
skladu s predlaganim zakonom in v skladu z novim zveznim zakonom o evi- 
dencah na področju dela predpisane podatke, ki omogočajo analitično spremljati 
gibanje zaposlenosti. To pa omogoča skupnosti za zaposlovanje, da intervenira 
pri organizacijah združenega dela in pri občinskih skupščinah, če organizacije 
združenega dela zaposlujejo mimo osnov svojega plana. Proučiti pa velja, ali 
ne bi bilo primerno pooblastiti skupščine družbenopolitičnih skupnosti, da v 
izjemnih razmerah, ki bi nastale na področju zaposlovanja in ogrožale so- 
cialne odnose, začasno vpeljejo obvezno posredovanje prek skupnosti, dokler 
traja tako izjemno stanje. 

Med razlogi za novelizacijo citiranega zakona je tudi medrepubliški dogovor 
o temeljih skupne politike zaposlovanja v SR Sloveniji, ki je bil sprejet 
oktobra lani. V skladu s tem dogovorom je v 32. členu osnutka predlagano, 
da pravico do denarnega nadomestila med brezposelnostjo lahko uveljavlja 
oseba, ki je delala 9 mesecev brez presledka ali 12 mesecev s presledki v 
zadnjih 18 mesecih. Po dosedanji določbi lahko to pravico uveljavlja samo 
oseba, ki je brez presledka delala najmanj eno leto ah 18 mesecev s presledki 
v zadnjih dveh letih. Ta sprememba bo po predvidevanjih Zveze skupnosti za 
zaposlovanje imela seveda za posledico delno povečanje izdatkov za denarno 
nadomestilo. Na Zvezi Skupnosti za zaposlovanje, pa tudi v nekaterih odborih 
poleg tega opozarjajo, da utegne olajšanje pogojev za pridobitev te pravice 
spodbujati sklepanje delovnih razmerij za določen čas. K temu velja pripomniti, 
da je po novem republiškem zakonu o delovnih razmerjih dopustno delovno 
razmerje za določen čas sklepati samo zjemoma in le v vnaprej določenih pri- 
merih in pogojih. Za preprečevanje neutemeljene uporabe citirane nove do- 
ločbe se je treba torej dosledno ravnati po določbi 36. člena zakona o delovnih 
razmerjih in na morebitno nezakonito sklepanje takega, delovnega razmerja 
takoj opozoriti za nadzorstvo pristojne organe. Poleg tega lahko pripomore 
k izjemnemu sklepanju takega delovnega razmerja dosledno uresničevanje 
družbenega dogovora in samoupravnih sporazumov o minimalnih standardih 
za življenjske in kulturne razmere pri zaposlovanju delavcev. 
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Nekatere pravice in obveznosti, ki so bile urejene v dosedanjem zakonu, 
na novo ureja zakon o delovnih razmerjih. Tako na primer v 47. členu, v 144. 
členu, v 175. in 177. členu. Tudi ta okoliščina terja črtanje tistih določb, ki se 
po dosedanjem zakonu nanašajo na te pravice. 

Osnutek tudi vključuje novele dosedanjega zakona, ki so bile sprejete 
julija 1077 in ki se nanašajo zlasti na financiranje oziroma določanje prispevnih 
stopenj za zaposlovanje. Končno velja omeniti, da so bila pri izdelavi osnutka 
upoštevana načela resolucije o zakonodajni politiki v naši republiki, ki terja 
ustrezno in smotrno racionalizacijo besedila in ki se izogiblje kakršnimkoli 
kazuističnim nadrobnostim. 

Pripominjam, da sta oba zbora sklenila, da naj odpade 16. člen osnutka, ki 
določa, da se skupnosti za zaposlovanje vključujejo v samoupravno skupnost 
socialnega varstva. Kot razlog je bilo navedeno stališče, da takšna parcialna 
ureditev ni več sistemska, da je to že določeno v zakonu o skupnostih socialnega 
varstva in da tega ne kaže še posebej ponavljati v posameznih zakonih. Ome- 
njena resolucija tudi nasprotuje ponavljanju nekaterih določb iz drugih zakonov. 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti so dokaj obsežne. Zato predlagam, da vaša skupščina 
priporoči predlagatelju, da pripravi za končno fazo sprejemanja predloga zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona hkrati tudi prečiščeno besedilo predloga 
zakona, tako da bi imeli delegati pred seboj celovit pregled novega besedila. 
Pri tem pa naj predlagatelj upošteva dosedanje, torej tudi vaše, pripombe 
in stališča in jih posebej prouči. Realizacija noveliranega zakona v skladu s 
predlaganimi spremembami in dopolnitvami nalaga dokaj zahtevne in ob- 
sežne priprave in nove naloge. Skupnosti za zaposlovanje se morajo uskladiti 
z določbami tega zakona najkasneje do 31. decembra tega leta. Zaradi tega 
Izvršni svet predlaga, da se predlog za izdajo zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona sprejme hkrati z osnutkom, se pravi z združitvijo' prve in 
druge faze zakonodajnega postopka. S tem bi se zagotovila pravočasna realiza- 
cija predlaganih novih načel samoupravne organiziranosti in samoupravnega 
delovanja za združeno delo, za delavce in za vse delovne ljudi tako pomembnih 
samoupravnih skupnosti, kot so skupnosti za zaposlovanje. Prosim, da Skup- 
ščina predlagani predlog sprejme. Hvala lepa. 

Predsednica Majda Gaspari: Dajem besedo še predsednici našega 
izvršnega odbora tovarišici Zofki Stojanovič, da bi nam posredovala še predloge 
in pripombe našega izvršnega odbora k predlogu za izdajo zakona. 

Zofka Stojanovič: Najprej se opravičujem, da ste šele danes dobili 
poročilo o pripombah in predlogih Izvršnega odbora. Tega vam nismo mogli 
posredovati prej zaradi določenih tehničnih težav in časovne stiske. Zato do- 
volite, da vam sedaj posredujem pripombe Izvršnega odbora. 

Najprej naj povem, da je Izvršni odbor sprejel stališče, da predlaga naši 
skupščini, da se ta zakon sprejme po skrajšanem postopku iz razloga, ki jih je 
že navedel predstavnik predlagatelja, in sicer, da bi bil zakon čimprej sprejet, 
s čimer bi omogočili samoupravno organiziranost in delovanje občinskih in 
medobčinskih skupnosti za zaposlovanje. 

V načelu se Izvršni odbor strinja, da se predlog za izdajo zakona in osnutek 
zakona obravnavata hkrati; v razpravi k posameznim členom pa so se izobliko- 
vale tele pripombe: 
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Izvršni odbor se je najprej zadržal pri določilu 11. člena, ki predvideva, 
da se v samoupravne skupnosti za zaposlovanje združujejo delavci in drugi 
delovni ljudje prek svojih temeljnih in drugih organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, delavci v delovnem razmerju 
z nosilci samostojnega osebnega dela prek svojih združenj, občani pa prek 
svojih krajevnih skupnosti, pri čemer se je v zvezi s tem členom izoblikovalo 
stališče, da bi bilo prav, da bi se predvidela tudi možnost, da se v skupnostih 
za zaposlovanje združujejo tudi delovni ljudje prek družbenih organizacij in 
društev, podobno kot je to urejeno v zakonu o skupnostih socialnega skrbstva. 
Tam je dana možnost, da so društva in socialno-humanitarne organizacije 
ustanovitelji teh skupnosti in imajo v teh skupnostih tudi svoje delegate. Za 
problematiko zaposlovanja pa je prav gotovo zainteresirana vrsta organizacij, 
zlasti pa društev in organizacij, ki povezujejo invalide že vrsto let v svojem 
praktičnem delovanju, opravljajo pa tudi zelo konkretno in pomembno nalogo 
z nuđenjem pomoči, pa tudi s konkretnim iskanjem-zaposlitev, zlasti za težje 
invalide. Ne samo zaradi zaposlovanja, pač pa tudi zaradi spremljanja celotne 
problematike, zlasti še po sprejetju zakona o usposabljanju in zaposlovanju 
invalidnih oseb, je Izvršni odbor menil, da bi kazalo povezovati v skupnostih 
tudi invalidske organizacije. 

Pri 16. členu, pri katerem je predlagana varianta v tem smislu, da se 
besedilo tega člena črta, pa je bil Izvršni odbor mnenja, da naj bi besedilo tega 
člena ostalo v zakonu. Gre za povezovanje teh skupnosti s skupnostmi social- 
nega varstva. Res je, da je to že urejeno z zakonom o skupnostih socialnega 
varstva, na drugi strani pa je tudi dejstvo-, da so se skupnosti za zaposlovanje 
v svojem dosedanjem delovanju večkrat sklicevale na to, da jih zakon o skup- 
nostih za zaposlovanje ne obvezuje, da se vključujejo v skupnosti socialnega 
varstva. Zato je bil Izvršni odbor mnenja, da bi iz praktičnih razlogov kazalo to 
tudi načelno opredeliti, kajti navedba tega, da se te skupnosti povezujejo v 
skupnostih socialnega varstva, ni niti v nasprotju z ustavo niti z drugimi 
zakoni. Na ta način bi te skupnosti morale v svojih samoupravnih aktih kon- 
kretno opredeliti vsebino in način povezovanja s skupnostmi socialnega varstva, 
kar bi tudi za prihodnje omogočalo boljše delovanje v okviru Skupnosti so- 
cialnega varstva. 

Za 18. člen Izvršni odbor meni, da ga je treba formulirati boljše, ni pa pri 
tem imel konkretne formulacije. V drugem odstavku tega člena naj se dopusti 
možnost, da bi skupnosti za zaposlovanje oblikovale delovno skupnost, to je 
strokovno službo, ali v okviru ene občinske skupnosti ali pa v sodelovanju 
z drugimi skupnostmi zaposlovanja med občinami. Izvršni odbor meni, da je 
treba dopustiti možnost, da se oblikuje skupna služba tudi za druge samo- 
upravne interesne skupnosti na nivoju občine, skratka da je dane več možnosti 
za oblikovanje teh skupnih služb. 

V zvezi s 24. členom pa Izvršni odbor meni, naj bi varianta k temu členu 
odpadla. Pri 39. členu Izvršni odbor predlaga, da se pravici do priprave za 
zaposlitev doda še povračilo stroškov za tujo pomoč, če je ta pomoč nujno 
potrebna invalidu med usposabljanjem. Pri nekaterih invalidih bo taka pomoč 
prav gotova nujna, če želimo zagotoviti invalidu resnično možnost za uspo- 
sabljanje. 

Drugih pripomb Izvršni odbor ni imel. Te pripombe pa dajemo v razpravo 
delegatom, da se poleg vseh drugih pripomb, ki jih imajo delegati iz občinskih 
skupnosti, o njih izrečejo. 
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Predsednica Majda Gaspari: Začenjam razpravo o vsebinski zasnovi 
in tudi o konkretnih predlogih, ki so bili dani k predlogu za izdajo zakona. 
Kot veste, smo se s tem problemom velikokrat srečevali, tako pri konstituiranju 
kot pri delu Skupnosti socialnega varstva. Neštetokrat smo ugotovili, da je 
stanje na tem področju nevzdržno in da v občini kot temeljni družbenopolitični 
skupnosti nimamo organiziranih teh skupnosti. To je tudi zelo oteževalo obli- 
kovanje celovite socialne politike, čeprav je to samo en aspekt tega problema, 
kajti problem je mnogo širši, gre pa tudi za neposreden interes združenega 
dela, da se te skupnosti organizirajo tako, kot je predlagano s tem osnutkom. 
Mislim, da je tudi smotrno, da se preobrazba teh skupnosti pospeši in da 
s svoje strani prispevamo, da to čimprej dosežemo. Predsednica Skupščine 
Skupnosti za zaposlovanje je prav tako prosila, da bi v naši skupščini storili 
vse, kar je mogoče, da se ta postopek čimbolj skrajša in da čimprej pridemo 
do tega, da bodo lahko začeli s konkretno akcijo za preobrazbo sedanjih regio- 
nalnih skupnosti v smislu tega zakona. 

Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Tomislav Tosič, delegat Skupnosti 
socialnega varstva Gornja Radgona! 

Tomislav Tosič: K predlogu za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
dajemo naslednje pripombe: 

V zakonu bi bilo treba bolj opredeliti obveznost temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupnosti pri zaposlovanju, in sicer glede usklajevanja 
meril in kriterijev pri prednostnem zaposlovanju delavcev z enakimi pogoji. 
Ta merila in kriterije naj bi tudi v bodoče usklajevale skupnosti zaposlovanja 
v občinskih skupnostih socialnega varstva. Prednost naj bi imeli socialno 
ogroženi, skratka ljudje, ki žive v težjih socialnih razmerah. 

Poklicno usposabljanje in usmerjanje pa naj bo tudi v bodoče ena od 
prioritetnih nalog teh skupnosti. Izhajali smo namreč iz tega, da smo manj 
razvita občina s presežkom delovne sile, pojavljajo pa se primeri, da imajo 
delavci, ki iščejo zaposlitev, enake pogoje, se pravi enako izobrazbo, delovne 
izkušnje itd. Tu se načenja namreč vprašanje, kako reševati take primere, da 
ne bi prihajalo do sporov. Mislimo, da bi zakon moral bolj konkretno opredeliti 
socialni moment in dati prednost tistim, ki so zaposlitve bolj potrebni iz eksi- 
stenčnih razlogov. Glede vsega drugega pa se s predlogom za izdajo zakona 
strinjamo1, tudi s pripombami, ki jih je dal Izvršni odbor. 

Predsednica Majda Gaspari: Besedo ima tovariš Milan Loštrk, 
delegat Občinske skupnosti socialnega varstva Celje! 

Milan Loštrk: V zvezi s predlogom za izdajo zakona bi imel pripombo 
samo k 16. členu. Čeprav je Skupnost za zaposlovanje hotela vprašanje vklju- 
čevanja v samoupravno skupnost za socialno varstvo izločiti iz tega predloga, 
mislim, da je nujno potrebno, da določilo tega 16. člena ostane, ker je pravica 
do dela in zaposlitve pravzaprav ena od osnovnih ustavnih pravic občana, in 
to absolutno sodi v okvir socialnega varstva oziroma socialne politike. 2e iz 
tega razloga ni mogoče izključiti skupnosti za zaposlovanje iz skupnosti social- 
nega varstva kot koordinatorja celotne socialno-varstvene politike. 

Morda bi bilo treba začeti tudi postopek, da se spremeni zakon o zaposlo- 
vanju, pri čemer se ta skupnost obvezno vključi v skupnost socialnega varstva. 
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Sedanje ravnanje teh skupnosti je ne samo v republiškem ampak tudi v ob- 
činskem merilu dostikrat povsem nemogoče. Ker jih k temu ne zavezuje njihov 
lastni zakon, je zato tudi njihovo ravnanje v občinah temu primerno. V zadnjih 
dveh letih je bila vrsta pripomb prav v zvezi s tem, da se te skupnosti izogib- 
Ijejo vsakemu sodelovanju. Za področje naše občine bi lahko rekel, da je bila 
potrebna vrsta razgovorov na različnih ravneh, preden smo dosegli določeno 
sodelovanje in tudi usklajevanje. Zato naj nikogar ne moti, če 16. člen ostane 
v zakonu, ker je navsezadnje ta člen že sam po sebi dovolj širok. 

Kakšen pa je odnos te skupnosti do skupnosti socialnega varstva, pa naj- 
bolje kaže primer, da je ta skupnost takrat, ko je Izvršni odbor razpravljal 
o sofinanciranju Občinske skupnosti socialnega varstva, ponovno odklonila to 
sofinanciranje, češ da se mora Skupnost socialnega varstva financirati nepo- 
redno iz prispevkov. Kot vemo, ima tako stališče tudi Republiška skupnost za 
zaposlovanje. To pomeni, da se ta skupnost iz vrste dogovarjanj in usklajevalnih 
akcij zavestno izločuje, in to zelo trdovratno. Zato je treba tudi iz širšega 
aspekta oceniti, ali ni k temu, da se ta skupnost tako obnaša, morda pripomogla 
tudi naša zakonodaja. 

Predsednica Majda Gaspari: Prosim predstavnika predlagatelja, 
da se izreče o predlogih, ki jih je dal delegat Skupnosti socialnega varstva iz 
Gornje Radgone v tem smislu, da bi zakon ustvaril osnovo za to, da se lahko 
pri konkretni politiki in izvajanju zaposlovanja opredeljujejo tudi prioritete. 

Rado Miklič: Besedilo, s katerim naj bi se v zakonu vnaprej določale 
prioritete določenim krogom občanov, ne bi bilo v skladu z ustavo. Zato zakon 
takih prioritet a priori ne more predvidevati. O tem je bilo obilo razprave pri 
izdelavi zakona o delovnih razmerjih in tudi pri tem osnutku. Moram pa 
opozoriti, da je deloma že po zakonu o delovnih razmerjih in deloma po sklepih 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti to v izjemnih situacijah eden od možnih 
ukrepov, vendar v sistem sam takih prioritet ni mogoče vključevati. 

Predsednica Majda Gaspari: Tu gre za dvoje vprašanj, ki si ju 
moramo vsebinsko razjasniti. Treba je namreč reči, da se nam takrat, kadar 
govorimo o problemu zaposlovanja z vidika socialnih prvin, velikokrat poka- 
žejo potrebe tudi po opredeljevanju določenih prioritet. Tu ne gre toliko za 
tiste, ki so socialno ogroženi, kot za ljudi, ki so jim zmanjšane delovne sposob- 
nosti. Precej hude probleme imamo spričo tega, da ni najboljši odnos združene- 
ga dela celo do invalidov, ki so prišli v ta položaj tudi zaradi stanja v konkret- 
nem združenem delu. Na problem je torej treba opozoriti, res pa je, da gre 
pri tem za to, da pri konkretni opredelitvi politike zaposlovanja to vprašanje 
izpostavimo, ne kot zakonsko normo, ampak kot dogovor. Glede na specifične 
razmere pa se bo treba tudi tu specifično opredeljevati. Toda kot skupnost, ki 
bdi nad socialno-politično tematiko, bi morali opozoriti, da je to vprašanje 
aktualno. To pa bi zlasti morali poudariti tudi v poročilu z naše skupščine, zato 
da bi se to vprašanje v naslednji fazi zakonodajnega dela ponovno premotrilo. 

Drugo vprašanje pa zadeva pripombo našega Izvršnega odbora, ali se zapo- 
slovanje izvaja izključno prek skupnosti ali pa v sodelovanju s skupnostjo, 
glede česar je, kot smo videli, naše stališče identično. 

Posebej pa je treba opozoriti še na 16. člen, ki govori o vključevanju 
skupnosti za zaposlovanje v skupnost socialnega varstva. Predvsem moram 
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reči, da je besedilo tega člena ponesrečeno napisano, kajti v tem zakonu res 
ni potrebno znova zapisati, da se skupnost zaposlovanja povezuje v skupnost 
socialnega varstva, ker je to določilo že v zakonu o skupnostih socialnega 
varstva. Težave v občinah pa niso bile zakadi tega, ker to ni bilo urejeno, pač 
pa zato, ker nismo imeli teh občinskih skupnosti. Bistveno je, da se s tem 
zakonom omogoči, da se skupnosti za zaposlovanje organizirajo v občinah, ker 
bo potem ta problem rešen tudi na podlagi zakona o skupnostih socialnega 
varstva, ki podrobno navaja, kdo in na kakšen način se povezuje v te skupnosti. 
Pač pa bi bilo bolj smotrno 16. člen preoblikovati tako, da bi spričo tega, ker 
gre za integralno problematiko, v tem členu povedali, da morajo skupnosti za 
zaposlovanje socialne prvine celotne politike zaposlovanja usklajevati v skup- 
nostih socialnega varstva. To je potem povsem drugačen poudarek, ki pa bo 
v določeni meri dan tudi v zakonu o skupnostih socialnega varstva. Poleg tega 
pa se skupnost za zaposlovanje prek naše skupnosti pojavlja tudi v skupščinah 
družbenopolitičnih skupnosti, ker je naša skupnost tisto mesto, prek katerega 
se skupnost za zaposlovanje povezuje tudi s skupščinskim sistemom in ima 
možnost, da v povezavi z vsemi drugimi zbori kot integralni del naše skupnosti 
doseže, da se ta vprašanja motrijo tudi v skupščinah družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Zato se ne bi kazalo sprijazniti s tem, da se 16. člen preprosto črta, pač pa 
predlagam, da se vsebina 16. člena izrazi v nakazanem smislu, potem pa bomo 
videli, kaj bodo glede tega v nadaljnjem postopku rekli še zakonodajalci. Pri 
tem je predvsem važno to, da se utrdi spoznanje, da se morajo socialne prvine 
politike zaposlovanja usklajevati v skupnostih socialnega varstva. Ko bo pri- 
pravljen predlog zakona, pa bomo videli, koliko naših predlogov je bilo upo- 
števanih in takrat bomo tudi presodili, če je potrebno k predlogu zakona dati 
naše amandmaje. Pri tem pa je treba upoštevati seveda tudi sugestije, ki 
izhajajo iz resolucije o zakonodajni dejavnosti republike, da moramo zakone 
oblikovati racionalno in tako, da so za ljudi čimbolj razumljivi. 

Predlagam torej, da tako izpopolnjeno poročilo našega Izvršnega odbora 
sprejmemo in da damo soglasje za skrajšani postopek pri sprejemanju tega 
zakona, tako da se združita prva in druga faza, ter da predlagatelj v zadnji 
fazi pripravi prečiščeno besedilo predloga zakona, ker se bomo potem tudi mi 
lažje odločali, ali naj kakšne naše predloge uveljavimo v zadnji fazi tudi še 
s predlogi amandmajev. 

Najprej prosim Zbor uporabnikov, da se izreče o predlogu takega sklepa. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati Zbora uporabnikov dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor uporabnikov predlagani sklep soglasno sprejel. 
Prosim, da se o istem sklepu izreče še Zbor izvajalcev. 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 Zbor izvajalcev sprejel predlagani sklep. S tem je 
naša skupščina sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, z osnutkom 
zakona, ter sklep, ki smo ga oblikovali k temu predlogu. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o civilnih invalidih vojne, z osnutkom zakona. 
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Gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli. Prosim predstavnika pred- 
lagatelja, da poda uvodno obrazložitev. Besedo ima tovarišica Pavla Porenta, 
predstavnica Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških 
invalidov! 

Pavla Porenta: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Predloženi predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona predstavlja 
dograjevanje sistema socialne varnosti civilnih invalidov vojne v SR Sloveniji, 
med katere štejemo občane, ki so postali invalidi zaradi vojnih dogodkov, 
zaradi mučenj in fašističnega nasilja, postali so žrtve vojnega materiala ali 
pa v povojnem obdobju žrtve diverzantskih oziroma terorističnih napadov na 
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo. Po podatkih zadnjega popisa 
je bilo pred dvema letoma v SR Sloveniji skupno 1460 civilnih invalidov vojne, 
varstvo, v katero so vključene samo osebe, ki imajo 60 do 100% invalidnost, 
pa je imelo 1095 občanov. 

Razlogi za predložitev novega zakona o civilnih invalidih vojne Skupščini 
SR Slovenije so predvsem naslednji: 

1. Skupščina SR Slovenije je že 23. 6. 1977 po obravnavani analizi varstva 
borcev NOV in drugih borcev, vojaških invalidov ter drugih zadev iz pristoj- 
nosti Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov 
sprejela stališča o izvajanju in nadaljnjem urejanju sistema socialne varnosti 
borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov. Med drugimi je bilo 
sprejeto tudi stališče, da je treba v prihodnje čimprej zagotoviti izpopolnitev 
materialnega položaja žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne in vojnega 
materiala, v skladu z določbami medrepubliškega družbenega dogovora, ki 
ga je treba sprejeti z dopolnilnim urejanjem v republiki. Se posebno skrb je 
treba posvetiti dodatnemu izboljšanju položaja žrtev fašističnega nasilja, to je 
občanov, ki so postali invalidi zaradi mučenj, nasilja in zdravniških poskusov. 

Podlaga za sprejetje skupščinskih stališč je bila tudi usmeritev, ki izhaja iz 
razprave na Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije ob obravnavi 
imenovane analize. 

2. Zvezni komite za zdravstvo in socialno politiko je konec leta 1977 
predložil vsem socialističnim republikam in socialističnima avtonomnima po- 
krajinama predlog medrepubliškega dogovora o izboljšanju varstva civilnih 
invalidov vojne, katerega usklajevanje je trajalo skoraj dve leti. Namen med- 
republiškega dogovora je, da bi v območju SFRJ dosegli čim večjo enotnost 
in skladnost obsega in oblik varstva ter pogojev za pridobitev posameznih 
pravic. Predloženi zakon v celoti upošteva določila imenovanega medrepubli- 
škega dogovora. 

3. Iz podatkov iz informacije o materialnem položaju civilnih žrtev vojne, 
ki jo je obravnaval Zvezni komite za vprašanja borcev in vojaških invalidov 
na 22. seji dne 20. 10. 1977, je ugotovljeno, da v SR Sloveniji pri urejanju tega 
področja zaostajamo še za večino socialističnih republik in za socialističnima 
pokrajinama, zlasti glede višine prejemkov, kjer smo šele na 6. mestu. Pri tem 
velja pripomniti, da ima tak nivo varstva, kot ga predvidevamo v SR Sloveniji 
s 100 % realizacijo zakona, že nekaj let Socialistična avtonomna pokrajina 
Vojvodina, ki je uredila to varstvo najboljše v vsej SFRJ. 

Obe socialistični avtonomni pokrajini in vse socialistične republike so v 
zadnjih letih sprejele novele zakonov o civilnih invalidih vojne, v SR Sloveniji 
pa je bila zadnja novela zakona sprejeta v letu 1971. 
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Pomembnejše značilnosti predloženega zakona so tele: Zakon se že v na- 
slovu preimenuje v zakon o civilnih invalidih vojne. K dosedanjim kategorijam 
upravičencev do varstva uvršča še žrtve diverzantskih oziroma terorističnih 
napadov na SFRJ. 

Osnovno denarno pomoč preimenuje v civilno invalidnino, ki naj bi 
znašala 50 % invalidnine vojaških invalidov ustrezne skupine, s čimer tudi 
zagotavlja avtomatično vsakoletno valorizacijo. S polno realizacijo predloženega 
zakona bi se zvišala civilna invalidnina v povprečju za 82,23 %, ob 70 % reali- 
zaciji pa za 27,56 %. 

Za žrtve fašističnega nasilja povečuje civilno invalidnino za 25 %, dodatek 
za postrežbo in tujo pomoč pa za petnajst odstotkov. 

Dodatna denarna pomoč naj bi znašala za upravičenca 50 % invalidskega 
dodatka za vojaške invalide, ki se določa v višini mejnega zneska najnižjih 
pokojninskih prejemkov, 25 % pa za družinske člane, če so brez premoženja 
in dohodkov. 

Dosedanjim oblikam varstva dodaja pogrebnino in pomoč za opremo novo- 
rojenega otroka, če upravičenci nimajo teh pravic po drugih predpisih. 

Ocenjevanje telesnih okvar in rehabilitacijo veže na predpise o vojaških 
invalidih. Zaradi ocenjevanja po lestvicah, ki veljajo ja vojaške invalide, bo 
predvidoma zajeto v varstvo več oseb kot doslej. Ocenjeno je, da se bo število 
zvišalo od 1095 na 1345. 

Zaradi varstva zakonitosti na tem področju predvideva zakon obvezno 
revizijo vseh odločb in možnost razveljavitve dokončne odločbe po nadzorstveni 
pravici. Denar za stroške varstva civilnih invalidov vojne naj bi tako kot 
doslej zagotavljal republiški proračun. Za realizacijo sedaj veljavnega zakona 
je bilo v letu 1978 potrebnih 16 milijonov 729 870 dinarjev. Za celotno realizaci- 
jo predloženega zakona pa bi potrebovali 37 milijonov 255 136 dinarjev, kar je 
za 122 % več, kot bi potrebovali po dosedaj veljavnem zakonu. 

Glede na višino obveznosti za republiški proračun v letu 1978, če bi zakon 
že v letošnjem letu realizirah v celoti, ter upoštevaje druge znane obveznosti, 
ki v letu 1978 bremenijo republiški proračun, se je Izvršni svet odločil pred- 
lagati postopno realizacijo zakona, in sicer 70% v letu 1978 ter 100% v 
letu 1979. 

Predlog Izvršnega sveta temelji na poprej doseženem soglasju organov 
družbenopolitičnih organizacij v republiki in Zveze društev civilnih invalidov 
vojne. Predlagana postopna 70 % realizacija zakona v letu 1978 zahteva 26 
milijonov 287 108 dinarjev, kar je za 9 557 238 dinarjev več, kot bi bilo porebno 
če bi ostal v veljavi sedanji zakon. 

Na koncu predlagam delegatom, da se prva in druga faza postopka za spre- 
jemanje zakona združita, kar bo Izvršnemu svetu omogočilo, da bo lahko pred- 
ložil predlog zakona v takem roku, da bi ga sprejeli delegati še tega sklica 
Skupščine SR Slovenije v mesecu marcu 1978. 

Prav tako naj povem, da sta osnutek zakona že obravnavala tudi oba zbora 
Skupščine SR Slovenije in dala k osnutku nekatere pripombe, ki smo jih upo- 
števali pri izdelavi predloga zakona, ki ga je obravnaval že Republiški komite 
za vprašanja borcev 7. februarja letošnjega leta in Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 9. februarja letošnjega leta. 

Te pripombe pa so naslednje: Odbor za družbenoekonomske odnose pred- 
laga, da se v 3. vrsti 1. odstavka v 13. členu za besedo »dohodki« dodajo be- 
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sede »in so pridobitno nesposobni po predpisih o vojaških invalidih«. Tu se 
govori o dodatni denarni pomoči za družinske člane. To besedilo je manjkalo, 
ker bi v primeru, če bi to uveljavljali, lahko bili pridobitno sposobni, pa bi 
dobivali to denarno pomoč. Isto pa velja tudi za konec 5. odstavka 14. člena, 
kjer se doda enako besedilo. 

Zakonodajno-pravna komisija pa je dala naslednjo pripombo: V 1. členu 
naj se črtajo besede »za priznanje ene izmed lastnosti«, kar je terminološka 
pripomba in se novo besedilo glasi, »ki so državljani SR Slovenije in izpol- 
njujejo pogoje po določbah tega zakona«. Prav tako je Zakonodajno-pravna 
komisija imela še pripombo k 11. členu, kjer se določajo pogoji za priznanje 
pravice do dodatka za postrežbo in tujo pomoč upravičencev, češ naj se osnovne 
življenjske potrebe natančneje opredelijo. Tako smo sedaj to besedilo oblikovali 
v prvem odstavku 12. člena in rekli: »pravico do dodatka za postrežbo in tujo 
pomoč ima upravičenec, ki zaradi 100% invalidnosti na podlagi izvida in mne- 
nja zdravniških komisij za presojo vojaške invalidnosti neizogibno potrebuje 
stalno postrežbo in tujo pomoč za osnovne življenjske potrebe«. Tu gre za 
medicinsko indikacijo, kdaj nek invalid potrebuje dodatek za postrežbo in tujo 
pomoč. In ker z izrazom tega ni mogoče natančno opredeliti, smo zapisali, 
da to ugotavlja zdravniška komisija. 

Bila pa je še pripomba Zakonodajno-pravne komisije k 21. členu, po kateri 
naj se na začetku drugega odstavka določi, da na I. stopnji odloča o zahtevkih 
za priznanje pravic po tem zakonu občinski upravni organ, ter pripomba k 
26. členu, naj se drugi odstavek tega člena črta, ker ničesar ne pove. 

Poleg tega pa je strokovna služba v 10. členu, kjer so naštete posamezne 
telesne okvare, zamenjala izraz »okvare« z izrazom »invalidnost« in s tem uskla- 
dila izrazoslovje, ki se uporablja tudi v pravilniku za določanje invalidnosti 
vojaških oseb. 

Osnutek zakona pa je obravnavala tudi Komisija Skupščine SR Slovenije 
za vprašanja borcev in dala pripombo k 11. členu, naj se osnovne življenjske 
potrebe natančneje opredelijo. 

To so bile pripombe, ki so bile vnesene v osnutek zakona. Poleg tega pa 
smo določili, da se civilnim invalidom, kadar so na rehabilitaciji, izplačuje ce- 
loten znesek invalidnine, ker je v osnutku prvotno bilo, da se jim invalidnina 
ustrezno zniža. Treba pa je razumeti, da se invalidnina prejema zaradi inva- 
lidnosti, ni pa odvisna od premoženjskih pogojev. 

Predsednica Majda Gaspari: Prosila bi še predsednico Izvršnega 
odbora tovarišico Zofko Stojanovič, da pojasni pripombe, ki jih je dal k osnutku 
tega zakona Izvršni odbor naše skupnosti! 

Zofka Stojanovič: Izvršni odbor je na svoji zadnji seji razpravljal 
o predlogu za izdajo zakona o civilnih invalidih vojne in se strinjal, da se 
hkrati s predlogom za izdajo zakona obravnava tudi osnutek in s tem skrajša 
postopek, ki bo omogočil, da ta zakon čimprej sprejmemo. 

V razpravi pa so bile dane k posameznih členom naslednje pripombe: V 
zvezi s 6. členom je bil Izvršni odbor mnenja, da ni potrebno, da se kot oblika 
varstva po tem zakonu deklarira tudi pomoč za opremo novorojenega otroka. 
To pravico imajo namreč vsi otroci v SR Sloveniji. Prav tako je vprašanje, ali 
je smiselno, da v tem zakonu posebej urejamo otroški dodatek, ki je v našem 
sistemu že opredeljen kot pravica otroka. Ce obstajajo razlogi, da bi se otro- 
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kom civilnih invalidov vojne priznaval otroški dodatek ne glede na dohodek 
oziroma status staršev, bi morda to kazalo opredeliti v predpisih in samo- 
upravnih aktih otroškega varstva, ker je naloga te skupnosti, da skrbi za vse 
otroke. Res je, da v primeru civilnih invalidov tudi ta sredsva zagotavlja Re- 
publiški proračun, vendar je Izvršni odbor zastavil vprašanje, ali je to resnično 
smiselno glede na celovit sistem skrbi za otroke, ki ga poskušamo povsod uve- 
ljavljati pod. enakimi pogoji. 

Pri 11. členu je Izvršni odbor bil mnenja, da bi kazalo razmisliti, da se 
enako kot žrtve fašističnega nasilja obravnavajo tudi žrtve terorističnih ozi- 
roma diverzantskih napadov in akcij, in to v tistih primerih, če je bila po- 
škodba pridobljena v okoliščinah, ki jasno kažejo, da je občan, ki se je zavestno 
zoperstavil taki akciji ali napadu, dobil določeno poškodbo ali okvaro. 

Pri 13. členu pa predlagamo, da se v prvem odstavku doda pogoj, da so 
do pomoči upravičeni tisti družinski člani, ki nimajo premoženja in drugih do- 
hodkov ter so pridobitno nesposobni. S tem se usklajujemo tudi z mnenji 
drugih, ki so že obravnavali ta predlog. 

Pri 11. členu, ki govori o pravici do pomoči za novorojenca, smo mnenja, 
da je to določilo odveč, ker imajo to pravic vsi otroci v SR Sloveniji ne glede 
na to, ali so njihovi starši zaposleni ali niso. 

K 19. členu pa je bila dana pripomba, da se kot upravičenci do otroškega 
dodatka ne jemljejo starši, ker je v našem sistemu upravičenec do otroškega 
dodatka otrok, zato bi bilo treba ta člen ustrezno preoblikovati. V tem smislu 
naj bi predlagatelj zakona pripravil besedilo tega člena skupaj z Zvezo skup- 
nosti otroškega varstva. 

Pri 22. členu pa se je načelo predvsem vprašanje, ali je potrebna revizija 
vseh odločb po drugostopenjskem organu, saj taka določba, če bi bila sprejeta, 
predstavlja ogromno administrativno delo, ki pa je največkrat zgolj formalnega 
značaja. S tem se razširja samo administracija in tudi stroški za tako delo. 

Predsednica Majda Gaspari: Slišali ste dodatna pojasnila v zvezi 
s pripombami k osnutku zakona s strani tako predlagatelja kot tudi našega 
izvršnega odbora. Pri tem pa naj na kratko pojasnim nekatere stvari, da bi 
nam bile jasnejše. Tudi pri tem zakonu gre za to, da prvi dve fazi zakonodaj- 
nega postopka združimo, da bi dosegli hitrejše sprejetje zakona. Ker se predlog 
zakona intenzivno pripravlja, lahko pričakujemo, da ga bomo lahko obravna- 
vali že na seji naše skupščine v marcu mesecu. V tem smislu naš Izvršni odbor 
predlaga, da naša skupščina ta postopek podpre. 

Poleg tega pa gre tu tudi za pripombe k osnutku zakona, ki so bodisi re- 
dakcijske ali pa vsebinske narave. Tam, kjer gre za terminološke predloge, ko 
zamenjava posameznih izrazov izboljšuje besedilo zakona, mislim, da bi take 
predloge morali vsekakor podpreti. Prav tako pa tudi določene redakcijske 
popravke, ki dopolnjujejo besedilo zakona. 

Kjer pa gre za določene vsebinske pripombe, pa je treba reči, da se ne- 
katera stališča predlagatelja skladajo tudi s predlogi našega izvršnega odbora. 
Tako gre pri 16. členu za to, da se v besedilu doda, da so do pomoči upravičeni 
tisti družinski člani, ki so pridobitno nesposobni. Glede tega so stališča našega 
izvršnega odbora dokaj usklađena tudi z razpravami, M so bile v Skupščini 
SR Slovenije. Prav tako je najbrž smotrn predlog, da bi se v 11. členu bolj 
natančno opredelilo, kaj so osnovne življenjske potrebe, kar je sicer dokaj 
zapleteno vprašanje, vendar bi morali podpreti zahtevo, da se išče opredelitev 
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tega, ker bomo morali povsod tam, kjer izpeljujemo socialne korektive, te 
stvari opredeliti. 

Kar pa zadeva pravice, ki pripadajo otroku, pa mislim, da s tem zakonom 
prav gotovo nimamo namena dezintegrirati sedanjega sistema družbene skrbi 
za otroke. To se pravi, da tudi otroka osebe, ki uživa določene pravice po tem 
zakonu, obravnavamo pač enako kot vse otroke v naši družbi, ker denarna da- 
jatev ni težiščno vprašanje. Mi težimo za tem, da bi se vsi otroci imeli možnost 
vključiti v družbeno organizirane oblike, zaradi tega, ker jim te zagotavljajo 
dober razvoj, ne pa da damo staršem določen znesek za vzdrževanje otrok. Zato 
bi bilo potrebno predlog našega Izvršnega odbora, da se te norme izčistijo 
v skladu z že opredeljenim sistemom družbene skrbi za otroke, podpreti, če pa 
bo kdaj treba specifično obravnavati pogoje, pod katerimi otroci iz takih družin 
uveljavljajo otroški dodatek, bomo pa to pretresli takrat, ko se bomo soočali s 
cenzusi in drugimi osnovami za uveljavljanje dodatka. Nekatera odstopanja od 
osnovnih kriterijev sicer že imamo v vseh tistih primerih, kadar gre za otroke, 
motene v telesnem ali duševnem razvoju, ali pa kadar otroka vzdržuje samo- 
hranilec. Morda bi v primeru, ko gre za težko invalidne starše, to enako upo- 
števali, vendar bi morali to izpeljevati kot integralni del v sistemu družbene 
skrbi za otroka, ne pa da začenjamo ob tem graditi nekaj, kar dezintegrira ce- 
losten pogled na otroka, ki ga izpeljujemo skozi skupnosti otroškega varstva. 
Mislim skratka, da so predlogi naše skupnosti glede tega pozitivni in da bi 
predloge našega izvršnega odbora vzeli kot vsebinski prispevek pri oblikovanju 
predloga zakona. 

Besedo želi še tovarišica Pavla Porenta, predstavnica predlagatelja! 

Pavla Porenta: Glede 18. člena, se pravi glede pravice do pomoči 
za opremo novorojenega otroka in glede otroškega dodatka smo se pogovarjali 
tudi z Zvezo skupnosti otroškega varstva. Tako smo v 19. členu hoteli zagoto- 
viti predvsem pravico civilnim invalidom vojne, da dobe v primeru, če niso 
delavci v združenem delu, razliko do otroškega dodatka, ki ga ima delavec v 
združenem delu. Obveščeni smo bili, da kmečki otroci in tisti, katerih stalno 
prebivališče je v drugih republikah, ne dobivajo otroškega dodatka v enak< 
višini kot naši občani. Res je, da smo v prvotnem osnutku zakona v 19. členu 
imeli besedilo, da ima upravičenec, ki ne prejema otroškega dodatka v zneskih, 
ki so določeni za delavce v združenem delu v območju SR Slovenije po ustrez- 
nih predpisih, in poseben dodatek k otroškemu dodatku, pravico do razlike 
otroškega dodatka, vendar nam je Zakonodajno-pravna komisija črtala besedi 
>'do razlike«,^ ker da je že iz samega besedila 19. člena razumeti, da gre za raz- 
l.ko do otroškega dodatka. Z Zvezo skupnosti smo se o tem pogovarjali in so 
rekli, da se s tako formulacijo člena strinjajo in da naj otroški dodatek ostane 
v zakonu. 

Poleg tega smo se pogovarjali tudi o pravici do pomoči za opremo novo- 
rojenega otroka. To določbo je prinesel šele nov medrepubliški dogovor, zato 
smo jo tudi uvrstili med pravice, naštete v 6. členu. Res je, da imajo vsi, ki 
živijo v območju SR Slovenije, pravico do te pomoči, vendar smo tu mislili 
predvsem na tiste občane, ki žive v drugih republikah. Tudi predstavnik Zveze 
skupnosti otroškega varstva se je strinjal, da to določilo ostane v zakonu. 

Pri 18. členu pa bi še dodali, da se denarni prejemki po tem zakonu pri 
odločanju o pravici do denarne pomoči za novorojenega otroka ne upoštevajo, 
ker gre tu za dve obliki pomoči: eno pomoč prejmejo vsi, druga pa je odvisna 
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od cenzusa. In če rečemo, da se denarni prejemki po tem zakonu ne upoštevajo, 
je to veliko bolje, ker bodo tako dobili lahko višjo pomoč, kot pa če bi se upo- 
števali. To se je po izjavi predstavnika Zveze skupnosti že doslej tudi prakti- 
ciralo, čeprav za to ni bilo zakonske podlage. 

Predsednica IVI a j da Gaspari; Kar zadeva 19. člen, smo si nekoliko 
bolj na jasnem, da gre pri tem predlogu za to, da bi otroci družin, ki uživajo 
pravice po tem zakonu, dobivali otroški dodatek izbajajoč iz osnov, ki se za- 
gotavljajo otrokom iz delavskih družin. V tem primeru se sicer dohodki prav 
tako ugotavljajo, vendar se v te dohodke ne vštevajo prejemki po tem zakonu. 

Marija Cigale:V Izvršnem odboru se sploh ni načenjalo vprašanje 
pravice do tega in tudi da se dohodki ne upoštevajo, pač pa se je načelo si- 
stemsko vprašanje, ali je pametno ta sistem tu posebej izvajati glede na 
splošno skrb, ki jo imamo za vse otroke. Zato so te pripombe bile iz čisto 
sistemskih vidikov. 

Zofka Stojanovič: To vprašanje smo motrili z vidika sistema skrbi 
za otroke, ves čas pa nam je bilo pred očmi, da pa so možnosti za boljšo ure- 
ditev tega vprašanja za to skupino otrok v sistemu Skupnosti otroškega varstva 
enake kot za prizadete otroke in za otroke samohranilk. Nekaterim pa moida 
bolj ustreza, da bi se tudi otroški dodatki ter dajatve za otroke invalidnih 
staršev financirale iz proračuna, ne pa iz prispevkov delavcev, ki se združujejo 
v interesni skupnosti, čeprav je to verjetno bolj kratkoročnega značaja, glede 
na to, da se v tem smislu omejujejo tudi sredstva proračuna in da bodo te 
stvari prej ali slej v celoti prešle v okvir otroškega varstva. Zato bi bilo prav, 
če bi že sedaj, ko se zakon sprejema, bolj celovito in daljnosežno motrili te 
pravice iz naslova dajatev za otroke. 

Predsednica Majda Gaspari: Razumljivo je, da podpiramo čimbolj 
učinkovito skrb za otroke iz teh družin, ne podpiramo pa tendenc, da se izloča 
iz postopka samoupravljanja kakršnokoli vprašanje otroškega varstva. Zago- 
tavljanje družbenega varstva otrok se sedaj dogovarja v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela in od tu se sredstva tudi združujejo, pri tem pa se tu ob- 
ravnavajo tudi vsi izjemni primeri, ko gre za razvojno prizadete otroke in za 
otroke samohranilcev. Zato bi morali vztrajati pri tem, da se tudi ta oblika 
okrepljene skrbi za te otroke integrira v sistem družbenega varstva otrok. V 
prehodni fazi, dokler se glede tega ne bomo uspeli dogovoriti s temeljnimi orga- 
nizacijami in na osnovi dogovora med republiko in Skupnostjo otroškega 
varstva, naj to plačuje proračun, v nadaljnjem postopku pa je treba to iz- 
peljati v okviru sistema, ker bomo sicer zaradi nekih rešitev, ki nimajo več 
perspektive, drobili regularen samoupravni sistem. 

Komite, ki je to pripravljal, je tu nekoliko zavedel s tendenco, ki je izra- 
zita tudi pri borčevski zaščiti, ki pa prav tako ne bo mogla dolgo vzdržati, 
da se namreč vse to vodi prek proračuna. Tudi zadeve socialne varnosti borcev 
bomo morah preobraziti v tem smislu, da bo združeno delo zagotavljalo sred- 
stva s samoupravnim sporazumom. To pa nam na drugi strani kažejo tudi 
težave, ki jih imamo z zveznim in republiškim proračunom, ki z vsemi svo- 
jimi viri ne moreta več zagotavljati pokrivanja vsega, kar je še v proračunu. 
Na to ne bi smeli več pristati in bi morali reči, da vsebinsko sicer soglašamo 
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z okrepljeno skrbjo za te otroke, vendar jo je treba izpeljati v sistemu družbe- 
nega varstva otrok, s tem, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sklene po- 
seben dogovor za čas, dokler stvar ne bo izpeljana, s samoupravnim sporazume- 
vanjem v združenem delu in prek Skupnosti socialnega varstva. 

Iz obrazložitve pa mi še prav tako ni povsem jasno, kaj naj bi še ostalo 
odprto v zvezi z opremo novorojenca, ker vemo, da imajo po veljavnem za- 
konu pravico do te opreme otroci vseh tistih staršev, ki živijo na ozemlju SR 
Slovenije, in tudi tistih starsev, ki delajo v SR Sloveniji, vendar je njihovo 
stalno prebivališče v katerikoli drugi republiki. 

Pavla Porenta: Odprto je vprašanje civilnih invalidov vojne, ki 
stalno prebivajo v drugih republikah. 

Predsednica Majda Gaspari: Ce stalno prebivajo v drugih republi- 
kah, potem jim gredo za otroke pravice, ki so v skladu s predpisi, ki veljajo 
v njihovih republikah. Predlagam torej, da tudi v tem smislu podpremo sta- 
lišča, ki jih je izoblikoval naš izvršni odbor, vendar pa bi bilo prav, da se pri 
nadaljnjem oblikovanju zakona te stvari ponovno obravnavajo, pri čemer bi 
si moral predlagatelj prizadevati, da se te stvari v Skupnosti otroškega varstva 
obravnavajo v okviru Izvršnega odbora, ne pa samo v okviru strokovne službe; 
prav tako pa se lahko posvetuje s Koordinacijskim odborom Republiške skup- 
nosti otroškega varstva. V nobenem primeru pa seveda nismo proti temu, da 
se otroci teh družin izenačijo z otroki delavskih družin, vendar je treba v tem 
okviru najti take rešitve, ki aktivirajo samoupravno urejanje stvari. Pri tem pa 
sem prepričana, da bi delavci tako korekcijo meril za urejanje dodatka tudi 
sprejeli. 

Ima morda kdo k temu še kakšno vsebinsko pripombo ali predlog? Besedo 
ima tovariš Djuro Zvonar, delegat iz Maribora! 

D j uro Zvonar: Pripombo imam k 22. členu glede revizijskega po- 
stopka po drugostopenjskem organu. Vsiljuje se mi namreč vprašanje, ali gre 
pri tem le za formalno ali pa tudi za vsebinsko revizijo. Ne vidim namreč 
prave razlike med tem, če uporabimo izraz telesna okvara ali pa invalidnina. 
Ce gre za to, da telesna okvara v vsebinskem smislu ne bo pomenila isto kot 
invalidnina, potem se zastavlja vprašanje, ali bodo invalidi dosegli iste pra- 
vice, kot so jih imeli doslej. Imam namreč občutek, da predvideva pritožbeni 
postopek, ki je v tem členu nakazan, kvalitetno razliko. Pri samo formalnem 
postopku gre v bistvu le za neke administrativne stroške, če pa gre tu za delo 
strokovne komisije, pa so seveda v tem primeru stroški znatno večji. In če 
gre samo za formalen postopek, da se telesna okvara prekvalificira v invalid- 
nino, potem se seveda strinjam s predlog Izvršnega odbora, da takega po- 
stopka niti ne bi bilo treba izpeljati. 

Predsednica Majda Gaspari: Glede socialnih pravic smo sicer v 
osnovi razčistili, da jih urejamo na samoupravni osnovi, se pravi, da se delavci 
glede njih dogovarjajo, urejamo pa jih seveda tudi na podlagi zakonov, ki de- 
lavce obvezujejo, da v postopku sporazumevanja te pravice opredelijo in do- 
ločijo. In prav tu imamo del problematike, ki to negira, ker ostajajo stvari na 
povsem proračunskem urejanju. Pri drugem sklopu pa smo rekli, da ne gre 
več za upravni postopek, ampak za ugotovitveni postopek, ko občan lahko tudi 
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v postopku pri samoupravnih sodiščih ugotavlja, ali je bila prav ali narobe ugo- 
tovljena možnost uresničevanja pravic. Tu pa vzdržujemo star, klasičen sistem, 
kjer imamo upravni postopek v dveh instancah in kjer več ali manj abstraktno 
ugotavljamo, ali nekdo uveljavlja nekaj, kar prizadeva proračun. Pri tem po- 
stopku v bistvu ne ščitimo upravičenca do socialne dajatve, pač pa proračun. 
Zato bi kazalo svetovati, ali ne bi bilo mogoče tudi takrat, kadar se uresničujejo 
pravice na ta način, da jih pokriva proračun, najti drugačen način urejanja teh 
stvari, s pomočjo vsaj nekih kolegialnih organov, ki bi na drug način in z neko 
novo kvaliteto presojali te probleme. Vprašanje je torej, ali izhajamo iz zaščite 
sredstev proračuna ali pa izhajamo iz zaščite občana pri uveljavljanju njego- 
vih pravic. Če je tako, potem bi na drugi stopnji moral biti ustrezen kolegialni 
organ, ki bi odločal glede tega. Koliko je sedaj že mogoče realizirati te naše 
sugestije, je vprašanje, toda tisti, ki pripravljajo te stvari, bi se morali v to bolj 
poglobiti. 

Besedo želi še tovariš Milan Loštrk, delegat iz Celja! 

Milan Loštrk: Četo sprejmemo, bo to ustvarilo tudi določeno ma- 
terialno in pravno nesigurnost, Tu ni odprto samo vprašanje upravnega po- 
stopka, ampak tudi ni jasna edina možna pot do sodišč združenega dela. Stvari 
pa dobivajo celo tak prizvok, da proračun sam nima več zaupanja v strokovno 
službo, ki je opravila posel na prvi stopnji. Gre za bojazen, ko se že vnaprej 
sodi, da se na prvi stopnji to ne bo opravilo dovolj strokovno, čeprav so mogoči 
tudi taki pojavi. Svoj čas je morala iti odločba, preden je bila izdana, na pred- 
hodno revizijo, pa še to smo kasneje opustili. Zato sem mnenja, da je treba 
tak postopek odločno odkloniti. 

Predsednica Majda Gaspari: Besedo ima tovarišica Pavla Porenta, 
predstavnica predlagatelja! 

Pavla Porenta: Odgovorila bi na pripombo, ali je razlika med te- 
lesno okvaro in invalidnino. Prav gotovo je razlika. Prej je bila telesna okvara 
določena na podlagi lestvice Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja, ki je kvalitetno drugačna kot pravilnik, ki ugotavlja odstotek invalidnosti. 

Glede revizije pa je treba reči, da ni bilo niti v Izvršnem svetu niti ne v 
zborih in odborih Skupščine pripomb k temu postopku. 

Predsednica Majda Gaspari: Naše pripombe bomo povedali tudi 
v Skupščini SR Slovenije, stvari pa naj se potem razčiščujejo v nadaljnjem 
postopku. Pri tem pa bomo vztrajali, da se tudi predlagatelj zakona poglobi 
v ta problem in nam v naslednji fazi pove, koliko je te stvari upošteval. Hkrati 
pa si bomo prizadevali za preobrazbo načina zagotavljanja teh pravic: s pro- 
računskega na način samoupravnega sporazumevanja, kar je edino možna 
perspektiva. 

Zeli še kdo besedo? Besedo ima Tomislav Tosič, delegat iz Gornje Radgone! 

Tomislav Tosič: Glede 11. člena predlagam, da bi kazalo ponovno 
razmisliti o formulaciji, da se enako kot žrtve fašističnega nasilja obravnavajo 
tudi žrtve terorističnih oziroma diverzantskih napadov, če je bila poškodba 
oziroma okvara pridobljena v okoliščinah, ko se je občan zavestno uprl taki 
akciji. Tu nastaja namreč določena kolizija, kajti vojno začne in vodi regularna 
29 
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vojska po mednarodnem pravu, tu pa se bojim, da bomo nekim brezpravnim 
skupinicam, zlasti še, če so te uniformirane in imajo neko vodstvo, priznavali 
drugačen status, ki bi si ga pridobil tudi po mednarodnem pravu, če bi žrtve 
takih terorističnih skupin izenačevali z žrtvami vojne, se , pravi z vojaškimi 
invalidi. Razumljivo je, da je treba tudi te primere reševati, vendar naj ne bi 
bile take določbe v tem zakonu, pač pa morda v zakonu o družbeni ali civilni 
zaščiti. 

Predsednica Majda Gaspari: Besedo ima tovarišica Pavla Porenta! 

Pavla Porenta: Ce sem prav razumela, ste proti temu, da bi se žrtve 
terorističnih ali diverzantskih napadov vključile v ta zakon, tako kot smo to 
sedaj storili z besedilom v 4. odstavku 2. člena. Pri tem smo mislili predvsem na 
ljudi, ki bi bili poškodovani bodisi ob vpadu terorističnih skupin ali pa ob 
eksploziji podtaknjenih bomb in podobno. Doslej take osebe niso imele varstva 
po nobenem predpisu, medtem ko medrepubliški dogovor te žrtve sedaj vklju- 
čuje v varstvo. Zato smo v skladu z medrepubliškim dogovorom to kategorijo 
uvrstili tudi v zakon. 

To kategorijo pa ste primerjali z žrtvami fašističnega nasilja, kar je 
seveda napačno, še bolj pa to, da bi jo enačili z vojaškimi invalidi. Vojaški 
invalidi so tisti, ki so bili poškodovani pri aktivnem delu za cilje NOB, to se 
pravi tisti, ki so sodelovali v oboroženih enotah narodnoosvobodilne vojske. 
Imamo pa še tudi vojaške mirnodobske invalide, ki so bili poškodovani v času 
služenja roka v JLA oziroma kot pripadniki milice ali pa kot pripadniki orga- 
niziranih enot civilne zaščite, ko so se te uprle diverzantom. Vsi ti imajo enako 
varstvo, kot ga imajo vojaški vojni invalidi. 

Predsednica Majda Gaspari: Tu gre za nesporazum. Govornik pred 
vami ni zanikal tega, da takih invalidov ne kaže obravnavati, pač' pa je rekel, 
da smo doslej urejali predvsem tiste primere, ki so vezani v bistvu na posle- 
dice II. svetovne vojne, tu pa gre za primere, ki so nastali po končani vojni. 
Sprašuje, ali ne bi bilo bolj smotrno to urediti v zakonu o splošnem ljudskem 
odporu ali pa v zakonu o civilni zaščiti. Ker pa ni mogoče v kratkem pričako- 
vati spremembe zakona o splošnem ljudskem odporu, bi morda nasvetovali, da 
bi se to vprašanje ponovno načelo ob kasnejši novelizaciji tega zakona. V tem 
trenutku pa je prav, da reševanje teh primerov omogočimo s tem zakonom, ki 
ga danes obravnavamo, in da se zagotovi zaščita teh oseb, kar je tudi v skladu 
z medrepubliškim dogovorom. V poročilu, ki ga bomo poslali Skupščini SR Slo- 
venije, pa bomo seveda opozorili na to, da bi se morda to vprašanje kasneje 
uredilo v kakšnem drugem zakonu. 

K besedi se je priglasil še tovariš Pavle Janežič, predsednik Zveze društev 
civilnih invalidov vojne! 

Pavle Janežič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Prispeval bi nekaj k razpravi, ki se je razvila v zvezi z 11. členom. Pred- 
vsem naj povem, da večina civilnih invalidov vojne izhaja še iz časa II. sve- 
tovne vojne, nekaj pa je celo takih, ki so invalidi še iz I. svetovne vojne. Zato 
ni pK>vsem logično povezovanje določil mednarodnega prava s terorističnimi in 
diverzantskimi dejanji, zlasti ne primerjanje tega z žrtvami fašističnega te- 
rorja, zaradi česar naj bi terorizem dobil drugačen mednarodni pravni status. 
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Poleg tega naj opozorim, da v Sloveniji še nimamo nobenega takega primera, 
da bi kdo postal žrtev terorističnih ali diverzantskih dejanj, pri sestavi tega 
zakona 'pa nas je zavezoval medrepubliški dogovor, po katerem smo dolžni to 
upoštevati, kajti po drugih republikah je takih primerov že nekaj. 

Pri tem pa naj opozorim na to, da je delitev žrtev diverzantskih akcij na 
tiste, ki so se taki akciji zavestno uprli, od tistih, ki so bili v bistvu pasivno 
prizadeti, predlagal vaš izvršni odbor verjetno zaradi tega, da bi tako imeno- 
vane aktivne žrtve, primerjajoč z žrtvami fašističnega nasilja, nekako izenačili 
glede pravic, zaradi tega, ker so ugodnosti zanje nekoliko večje, kot jih uži- 
vajo drugi civilni invalidi vojne. Takšen je bil verjetno vaš osnovni namen, 
ponovno pa moram reči, da zaenkrat nimamo niti aktivnih pa tudi ne pa- 
sivnih žrtev diverzantskih akcij. 

Načelno pa bi se dotaknil še tudi nekaterih drugih členov osnutka zakona, 
in to predvsem členov 6, 18, 19 in deloma tudi 22. V tej zvezi se namreč na- 
čenja vprašanje samoupravnih odnosov, na drugi strani pa izpolnjevanja pravic, 
kjer gre v bistvu za priznanje razlik, ki jih civilni invalidi vojne ne dobijo po 
drugih predpisih. Tu gre po moji oceni za izredno majhno število takih pri- 
merov, pa tudi za sorazmerno povsem neznatne zneske. 

Predsednica Majda Gaspari: Hvala, tovariš Janežič! Besedo ima 
tovariš Franc Smolič, predstavnik Zveze društev civilnih invalidov vojne! 

Franc Smolič: V imenu Zveze društev civilnih invalidov vojne bi 
želel, tovarišica predsednica in tovariši delegati, dati še neko mnenje. Kakor- 
koli je razprava na mestu, mi vendarle vzbuja neko bojazen. Utegnilo bi se 
namreč dogoditi, da predlagatelj ne bi uspel pripraviti tega zakona do časa, 
se pravi da bi ne bil sprejet v marcu mesecu. Pri tem pa ne gre prezreti dej- 
stva, da se zakon pripravlja domala že pet let. Naj pa poudarim, da postavke, 
ki jih v svojih pripombah navaja Izvršni odbor skupnosti, v finančnem smislu 
ne pomenijo skoro ničesar, kajti otroški dodatek je izredno majhna postavka. 
Kar pa zadeva revizijo, se pridružujem mnenju predlagatelja, naj to ostane 
tako kot je predlagano, kajti na eni strani je revizija res lahko varstvo pro- 
računa, na drugi strani pa tudi varstvo pravic prizadetega, kajti nikjer ni re- 
čeno, da na prvi stopnji ne bi prišlo do kakšne napake, bodisi z medicinskega- 
strokovnega vidika kot tudi z upravnega vidika. Zato predlagam, naj bi do- 
ločilo o reviziji v zakonu ostalo. 

Ponovno pa bi prosil, da bi sklepe, kakršne naj bi sprejela Skupščina 
Skupnosti, formulirali tako, da ne bi prišlo do zavlačevanja postopka pri spre- 
jemanju zakona. Precejšnje število relativno težkih invalidov je, ki bi po tem 
zakonu šele po 30 letih dobilo varstvo, ki ga sedaj nimajo, precejšnje pa je 
število še težjih invalidov, ki imajo v sedanjih razmerah dokaj slabo varstvo v 
primerjavi z današnjimi materialnimi možnostmi, zlasti pa slabše varstvo, kot 
ga imajo enaki invalidi drugod. Glede tega smo mi na 6. mestu v državi. 
Slabše od nas imajo urejeno samo še v Čmi gori in Bosni ter Hercegovini, vse 
ostale republike in tudi obe avtonomni pokrajini, zlasti pa Vojvodina, imajo 
to znatno bolje urejeno. 

Predsednica Majda Gaspari: Se kdo želi besedo? Besedo ima to- 
variš Franc Rostohar, delegat iz Brežic! 
29* 
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Franc Rostohar: V občini Brežice, katere delegatsko bazo v tej 
skupnosti zastopam, imamo precej oseb, ki uživajo to varstvo ali pa bi to pra- 
vico lahko še pridobili, ker je bilo iz našega območja veliko ljudi med vojno 
izseljenih v Nemčijo in drugam. Ko smo dajali pripombe k osnutku zakona, 
je naša skupnost dala še predlog za posmrtnino, nadalje predlog, da bi se upo- 
števala invalidnost že od 20% dalje in tretjič, da bi izjemno podaljšali rok 
zaradi bolezni, ker se mi zdi, da je bil ta rok samo do 31. 12. 1972. Imamo pa 
še nekaj takih invalidov, ki so iz določenih razlogov zamudili ta rok, zato smo 
predlagali, da bi ta rok izjemno podaljšali še v leto 1978 ali 1979. Prosil bi, če 
bi na te pripombe dobil pojasnilo, da bi lahko poročal svoji delegatski bazi. 

Predsednica Majda Gaspari: Prosim predstavnico predlagatelja to- 
tovarišico Pavlo Porenta, če odgovori na zastavljena vprašanja! 

Pavla Porenta: Glede predloga, da bi se vključili v varstvo tudi 
20 % invalidi, nas veže že medrepubliški dogovor, da imajo varstvo samo tisti 
invalidi, katerih okvara je 60 %. Drugo vprašanje, da bi odprli rok za uvelja- 
vitev invalidnosti iz naslova bolezni, je prav tako obravnaval Republiški komite 
in to pripombo zavrnil iz razloga, da je medtem poteklo že toliko časa, da se 
ne more ugotoviti, ali je določena bolezen nastala med vojno oziroma v okoli- 
ščinah, ki jih priznava zakon za civilne invalide. Ker ljudje tudi nimajo medi- 
cinske dokumentacije, je to zelo težko ugotoviti. Poleg tega smo na Komiteju 
pri tem predlogu hkrati imeli pred očmi tudi dejstvo, da imajo tudi vojaški 
invalidi, ki so zboleli v NOB, za uveljavljanje svojstva vojaškega invalida 
zaprt rok že od leta 1952. dalje. Iz teh razlogov je bila ta pripomba na Komiteju 
zavrnjena. 

Kar pa zadeva posmrtnino, pa je treba reči, da medrepubliški dogovor te 
ne vključuje v varstvo. Iz teh razlogov je Republiški komite zavrnil tudi 
ta predlog. 

Predsednica Majda Gaspari: Besedo ima tovariš Milan Loštrk, de- 
legat iz Celja! 

Milan Loštrk: Imam še neko pripombo k reviziji. Ponovno moram 
namreč poudariti, da revizije ni mogoče podpreti. To vprašanje ima namreč 
dve plati: na eni strani gre za medicinsko revizijo, na drugi strani pa za fi- 
nančno. S tako določbo, kot je tu, pa se samo podpira slab predhoden postopek, 
zlasti z medicinskega vidika. Vsak predpis mora biti formuliran tako, da je 
za uživalca vedno odprta možnost, da uveljavlja spremenjen status, zlasti z 
vidika medicinske obravnave. Ce take možnosti ni, potem je predpis slab. Pri 
nas pa je ravno predhodni postopek v mnogih primerih dokaj površen, nedo- 
končan ali pa tudi prezgodaj zaprt, kar kasneje povzroča večje težave. 

Kar pa zadeva finančni učinek tega postopka, pa je edino pravilno to, da 
občan natančno ve, kaj mu družba zagotavlja iz tega naslova v primeru inva- 
lidske prizadetosti. Ce to ni dovolj jasno razvidno, je potem to znak, da je 
zakonodajna ureditev tega področja slaba, kajti upokojenec mora natančno 
vedeti, koliko bo dobil pokojnine, tako kot mora tudi invalidski upokojenec 
vedeti, koliko bo dobil za prvo, drugo ali tretjo stopnjo. Zato je vsaka taka 
zakonodaja, ki tega ni jasno povedala, slaba, ker lahko potem nekdo na osnovi 
subjektivnih ocen odloča drugače. Zato mora biti to določilo v zakonu tako, 
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da je uživalec pravice predvsem tisti, ki je nosilec revizije. Glede tega se mi 
zdi, da tudi Zakonodajno-pravna komisija nima povsem razčiščenih pojmov. 

Predsednica Majda Gaspari: Zeli še kdo besedo? (Nihče se ne javi.) 
Skušala bi povzeti to, o čemer naj bi se danes dogovorili. Predvsem mislim, da 
lahko brez pridržkov podpremo skrajšani postopek, glede česar ni bilo ni- 
kakršnih drugačnih stališč. Nadalje je treba reči, da soglašamo z vsebino 
osnutka zakona in z vsemi tistimi pripombami, ki so bile dane v dosedanjem 
postopku, med katerimi je nekaj terminoloških, nekaj pa tudi čisto redakcijskih 
pripomb. Poleg tega pa gre tudi za tiste vsebinske pripombe, ki se pokrivajo 
s predlogom našega izvršnega odbora, s čimer pa ne zaviramo pospešenega 
dela pri dokončni izdelavi predloga zakona. 

Hkrati pa dajemo predlagatelju, ki bo pripravil dokončno besedilo zakona, 
določene sugestije v premislek, in sicer, da se z Izvršnim odborom Zveze skup- 
nosti otroškega varstva razjasni izpeljava okrepljenega varstva otrok, katerih 
starši so uživalci teh pravic, hkrati pa da v obnovitvenem postopku za uveljav- 
ljanje te pavice ne bi imeli dvofaznega upravnega postopka, pač pa bi to 
opredeljevanje in odločanje potekalo v okviru kolegialnega organa, ki bi ga 
morali z zakonom predvideti. Plediramo skratka za uvedbo takega organa, ne 
glede na to, da morda v tem trenutku tega ne bo mogoče uveljaviti. Končno je 
treba reči, da s tako obliko pripomb tudi tvorno pomagamo pri oblikovanju 
tega zakona. 

Želi še kdo besedo? (Nihče.) Če nihče, potem bi prešli na glasovanje po 
zborih. Najprej vprašam Zbor uporabnikov, če soglaša s takim sklepom. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati Zbora uporabnikov dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor uporabnikov ta sklep soglasno sprejel. 
Prosim še Zbor izvajalcev, da glasuje o tem sklepu. 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 Zbor izvajalcev ta sklep soglasno sprejel. Hkrati 
ugotavljam, da je naša skupščina sprejela predlog za izdajo zakona o civilnih 
invalidih vojne, z osnutkom zakona, ter tudi predloge, ki jih je dala naša skup- 
ščina pri pripravi predloga tega zakona, o katerem bomo verjetno dokončne 
razpravljali že v mesecu marcu. 

S tem je bil postopek enakopravne obravnave in sklepanja o predlogu za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavaro- 
vanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona, in predlogu za izdajo za- 
kona o civilnih invalidih vojne, z osnutkom zakona, skupaj z zbori Skupščine 
SR Slovenije opravljen. 
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(27. marca 1978) 

Predsedovala: Majda Gaspari, 
predsednica Skupščine Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednica Majda Gaspari: Tovarišice in tovariši! Pričenjam 11. 
sejo Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije. 

V zvezi z dnevnim redom, ki vam je bil predlagan, se moramo najprej do- 
govoriti glede dveh sprememb, ki jih predlagamo. Že pri gradivu za sejo smo 
predlagali, da bi umaknili 6. točko dnevnega reda, in sicer obravnavo gradiva 
»Družbena pomoč v stanovanjskem gospodarstvu« in jo preložili na kasnejši 
čas, namesto tega pa bi kot 6. točko dnevnega reda uvrstili predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti. 
Glede na to predlagam, da izvršimo to spremembo. Kdor je za to, da kot 6. 
točko dnevnega reda uvrstimo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Potem ugotavljam, da smo kot 6. točko dnevnega reda uvrstili predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni stanovanjski 
skupnosti. 

V petek, to je 23. aprila pa smo dobili od Skupščine SR Slovenije v ob- 
ravnavo še predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo pri pokri- 
vanju izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1978, ki obvezuje tiste 
zavezance, ki niso podpisali samoupravnega sporazuma glede teh obveznosti. 
Gre za to, da bi v letu 1078 lahko uveljavili obveznosti vseh zavezancev do 
plačevanja prispevkov v zvezi s starostnim zavarovanjem kmetov. To je zakon, 
ki ima intervencijski značaj in ki ga predlaga Skupščina SR Slovenije za pri- 
mer, če ni podpisan samoupravni sporazum. Soglašate s tem, da razpravo o 
tem zakonu uvrstimo na dnevni red in že danes o tem zakonu tudi sklepamo? 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Potem ugotavljam, da bomo uvrstili na dnevni red kot 7. točko tudi pred- 
log zakotna o prispevku za solidarnostno udeležbo pri pokrivanju izdatkov za 
starostno zavarovanje kmetov v letu 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso 
sklenili samoupravnega sporazuma. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo Skupščine naslednji dnevni red: 
1. Izvolitev komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 

Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev Skupščine Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije in poročila teh komisij, 

2. odobritev zapisnikov 10. seje Skupščine in 9. seje Zbora izvajalcev 
Skupščine, 

3. predlog zakona o varstvu družinskih članov oseb v obvezni vojaški 
službi, 

4. predlog zakona o civilnih invalidih vojne, 
5. predlog zakona o zaposlovanju in o zavarovanju za primer brez- 

poselnosti, 
6. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni 

stanovanjski skupnosti, 
7. predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo pri pokrivanju 

izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1978, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 

8. predlog statuta Skupnosti socialnega varstva Slovenije, 
9. predlog samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev za delo- 

vanje Skupnosti socialnega varstva Slovenije za leto 1978 in finančnega načrta 
za leto 1978, 

10. poročilo o delu Skupnosti socialnega varstva Slovenije v obdobju od 
1975 do 1978, 

11. poročilo o realizaciji finančnega načrta Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije za leto 1978, 

12. predlog samoupravnega sporazuma o medsebojnih pravicah, obvez- 
nostih in odgovornostih med Skupnostjo socialnega varstva Slovenije in de- 
lovno skupnostjo strokovne službe Skupnosti, 

13. vprašanja in pripombe delegatov, 
14. 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 za 11. sejo Skupščine soglasno sprejet. 
Preden pa bi prešli na dnevni red, mi dovolite, da vas obvestim, da je 

samoupravni sporazum o ustanovitvi Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
sprejela velika večina občinskih skupnosti socialnega varstva, kar je pomembna 
ugotovitev zaradi tega, ker postane ta sporazum s tem veljavna osnova za delo 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije v novem sklicu. To pomeni, da bo na- 
slednja naša skupščina potekala že na osnovi tega samoupravnega sporazuma, 
ki določa, da mora vsaka občinska skupnost delegirati svojega delegata v vsak 
zbor naše skupnosti. Ima kdo v zvezi s to ugotovitvijo kakšno vprašanje ali 
pripombo? (Nihče.) 

Ce nihče, potem prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na 
izvolitev komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora upo- 
rabnikov in Zbora izvajalcev Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
in na poročila teh komisij. 
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Predlagam, da v verifikacijsko komisijo Zbora uporabnikov izvolimo de- 
legate iz občinskih skupnosti socialnega varstva Žalec, Skofja Loka in Slovenske 
Konjice. Ali se Zbor uporabnikov strinja s takim sestavom Verifikacijske ko- 
misije? Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati bora uporabnikov 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so v verifikacijsko komisijo Zbora uporabnikov izvoljeni 
delegati iz občinskih skupnosti Žalec, Škof j a Loka in Slovenske Konjice. 

V Verifikacijsko komisijo Zbora izvajalcev pa predlagam, da izvolimo de- 
legate iz občinskih skupnosti Kočevje-Ribnica, Sevnica-Laško in Murska So- 
bota-Lendava. Prosim, da se Zbor izvajalcev izreče o takem sestavu verifikacij- 
ske komisije. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati Zbora izvajalcev 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so v verifikacijsko komisijo Zbora izvajalcev izvoljeni de- 
legati iz občinskih skupnosti Kočevje-Ribnica, Sevnica-Laško in Murska So- 
bota-Lendava. 

Obe verifikacijski komisiji prosim, da pregledata pooblastila delegatov in 
nato poročata Skupščini. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 10. seje Skupščine in 9. seje Zbora izvajalcev. 

Najprej prosim za odobritev zapisnika 10. seje Skupščine Skupnosti so- 
cialnega varstva Slovenije. Pri tem pa pripominjam, da bi bilo treba v tem 
zapisniku v 3. točki dnevnega reda, kjer gre za amandma, ki ga je predlagala 
Občinska skupnost socialnega varstva Trbovlje, v 4. vrsti 1. odstavka dodati 
še Trbovlje. Tako bi bilo razumljivo, da je ta amandma predlagala Občinska 
skupnost socialnega varstva Trbovlje. V drugem odstavku te točke pa bi bilo 
treba povedati, da je tovariš Zvonar razpravljal v imenu Občinske skupnosti 
Maribor. 

Je poleg te pripombe morda še kakšna pripomba k zapisniku 10. seje 
Skupščine? (Ne.) Če ni, potem prosim, da z dvigom rok potrdite zapisnik 
10. seje Skupščine. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Potrditi moramo še skrajšani zapisnik 9. seje Zbora izvajalcev, ki je za- 
sedal istega dne. Zapisnik ste dobili. Je morda kakšna pripomba ali dopol- 
nitev k temu zapisniku? (Ne.) Če ni, potem prosim delegate iz Zbora izvajalcev, 
da predlog zapisnika potrdijo. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi dele- 
gati Zbora izvajalcev dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi zapisnik 9. seje Zbora izvajalcev Skupščine Skup- 
nosti socialnega varstva Slovenije potrjen. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o varstvu družinskih članov oseb v obvezni vojaški službi. 

V zvezi s to točko dnevnega reda ste dobili predlog zakona in poročilo 
Zakonodajno-pravne komisije, poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose 
Zbora združenega dela in Zbora občin, stališča Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in stališča našega Izvršnega odbora. Želi morda predstavnik predla- 
gatelja dati k predlogu tega zakona še uvodno obrazložitev? Besedo ima to- 
variš Just Miklavc, predstavnik Republiškega komiteja za vprašanja borcev 
NOV in vojaških invalidov! 
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Just Miklavc: Tovarišice in tovariši delegati! Glede na to, da smo 
dali obširno obrazložitev k predlogu za izdajo zakona, ne bi bilo treba ponav- 
ljati tega, kakšna je konstrukcija tega zakona. Iz materiala, ki ste ga dobili, 
ste mogli ugotoviti, da ta zakon v primerjavi s prejšnjim pomeni velik korak 
naprej, ker v večji meri upošteva socialni položaj upravičencev. Zato bi se 
kazalo kaj več pogovoriti o tistih spornih stvareh, ki so nastale v tem zakonu 
po sprejetju tega zakona v obeh zborih Republiške skupščine, čeprav gre pri 
tem za malenkostne spremembe, ki jih bomo lahko premostili takrat, ko bomo 
na novo urejali sporno vprašanje v zvezi s postopkom. Takrat bomo te stvari 
tudi podrobneje obrazložili. K sami konstrukciji zakona pa ni mogoče reči kaj 
več, kot je bilo povedano ob predlogu za izdajo zakona in kot je sedaj v ma- 
terialih zapisano. 

Predsednica Majda Gaspari: Besedo ima tovarišica Zofka Stoja- 
novič, predsednica našega izvršnega odbora! 

Zofka Stojanovič: Izvršni odbor je na svoji 23. seji 10. marca ob- 
ravnaval predlog zakona o varstvu družinskih članov oseb v obvezni vojaški 
službi. Izvršni odbor v načelni razpravi ni imel nobenih pripomb in je podprl 
amandma Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. Na tej seji 
pa je Izvršni odbor sklenil, da predlaga naši skupščini amandma k 8. členu 
predloga zakona, ki ste ga delegati prejeli. 

K temu amandmaju dajem še dodatno obrazložitev. Pri 8. členu predloga 
zakona gre namreč za ugotovitveni postopek o zahtevku za uveljavitev pravic 
po tem zakonu, pri čemer je Izvršni odbor predlagal naslednji amandma: 

»Ugotovitveni postopek o zahtevku za uveljavitev pravic po tem zakonu 
vodi na prvi stopnji občinski upravni organ, pristojen za vprašanja borcev 
NOV in vojaških invalidov, o pritožbah pa odloča posebna komisija, ki jo v ta 
namen imenuje skupščina občine.« 

V petek, 24. tega meseca je Izvršni odbor na svoji seji ponovno obravnaval 
predlog tega amandmaja in sklenil, da ta amandma umakne, in to z obrazlo- 
žitvijo, da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dal zagotovilo, da bo ta naš 
predlog, s katerim sicer soglaša, upošteval pri spremenjenem zakonu o re- 
publiških upravnih organih, ki govori tudi o postopku, ki ga o upravnih za- 
devah vodijo upravni organi, in prav tako tudi pri spremenjenem zakonu o 
upravnem postopku, ki bo prav tako spremenjen in dopolnjen še v letošnjem 
letu. V tem trenutku pa Izvršni svet meni, da predlog našega amandmaja 
ni sprejemljiv. 

Izvršni odbor pa je sprejel amandma Zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije, po katerem se za 13. členom doda nov 14. člen, pri 
čemer sedanji 14. in 15. člen postaneta 15. in 16. člen. Izvršni odbor torej pred- 
laga naši skupščini, da sprejme zakon z amandmajem, ki ga je dala Zakono- 
dajno-pravna komisija. 

Predsednica Majda Gaspari: Zeli kdo razpravljati o predlogu za- 
kona? (Nihče se ne javi.) Preden preidemo na glasovanje o tem zakonu, bi 
ugotovili sklepčnost naše današnje skupščine. Prosim predsednika Komisije 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov, da poda 
poročilo! 
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Franc Laubič: Komisija v sestavu treh delegatov, in sicer delegata 
občinskih skupnosti socialnega varstva Žalec, Škofja Loka in Slovenske Konjice, 
je ugotovila, da je oddalo pooblastila 42 delegatov Zbora uporabnikov. Po 18. 
členu statuta Skupnosti socialnega varstva Slovenije Skupščina veljavno sklepa, 
če seji prisostvuje več kot polovica delegatov Zbora uporabnikov. Glede na to 
ugotavljam, da je Zbor uporabnikov sklepčen. 

Predsednica Majda Gaspari: Prosim še za poročilo verfikacijske 
komisije Zbora izvajalcev! 

Vinka Zemljak: Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja Zbora izvajalcev, sestavljena iz delegatov, ki zastopajo občinske 
skupnosti socialnega varstva Kočevje-Ribnica, Sevnica-Laško in Murska Sobota- 
Lendava, je ugotovila, da je oddalo pooblastila 22 delegatov Zbora izvajalcev. 
Po 18. členu statuta Skupnosti socialnega varstva Slovenije Skupščina veljavno 
sklepa, če ji prisostvuje več kot polovica delegatov Zbora izvajalcev. S tem ugo- 
tavljam, da je Zbor izvajalcev sklepčen. 

Predsednica Majda Gaspari: Na osnovni poročil verifikacijskih ko- 
misij lahko torej ugotovimo, da je Skupščina sklepčna in da lahko ve- 
ljavno sklepa. 

Glede na to lahko preidemo na sklepanje o predlogu zakona o varstvu dru- 
žinskih članov oseb v obvezni vojaški službi. Pred tem pa se moramo izreči o 
predlogu amandmaja Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, da 
se za 13. členom doda nov 14. člen in da sedanji 14. in 15. člen postaneta 15. in 
16. člen. Kdor je za amandma Zakonodajno-pravne komisije, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije sprejet in je s 
tem postal sestavni del zakonskega predloga. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 
tega zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije zakon 
o varstvu družinskih članov oseb v obvezni vojaški službi soglasno sprejela., 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o civilnih invalidih vojne. 

V zvezi s to točko dnevnega reda ste dobili predlog zakona, stališča Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predloge amandmajev ter predloge 
našega izvršnega odbora za spremembe in dopolnitve tega zakona. 

Zeli morda predstavnik predlagatelja besedo? Besedo ima tovariš Just Mi- 
klavc, predstavnik Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in vo- 
jaških invalidov! 

Just Miklavc: Glede na to, da se je z amandmaji situacija nekoliko 
zakomplicirala, menim, da je potrebno, da v imenu Izvršnega sveta preberem 
nekoliko podrobnejšo obrazložitev, da bi se delegati lažje odločali o amand- 
majih in o zakonu v celoti. 
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Ker imate danes pred seboj še dodatne amandmaje Izvršnega sveta k za- 
konu o civilnih invalidih vojne, poleg tistih, ki jih je predlagatelj predložil 
Skupščini SR Slovenije 27. februarja 1978, je prav, da že v začetku poudarim, 
da noben od predloženih amandmajev ne spreminja zasnove zakona, ki je bila 
potrjena v tej skupščini in v Skupščini SR Slovenije, se pravi na sejah Zborov 
združenega dela in Zbora občin, 25. januarja 1978. 

Po tem, ko je bil 9. februarja 1978 predlog zakona o civilnih invalidih 
vojne sprejet in 156. seji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predložen 
Skupščini SR Slovenije 13. februarja 1978, je prišlo v kasnejši razpravi do 
ugotovitve, da je potrebno predlog zakona v tistem delu, ki se nanaša na zaščito 
oseb, ki so postale civilni invalidi vojne zaradi trajne funkcionalne okvare 
organizma, zaradi psihičnih poškodb ah bolezni, dopolniti in nasploh uskladiti 
s sodobno medicinsko terminologijo, kar je storjeno z novim drugim členom. 
Poleg tega je civilnim invalidom vojne, katerim s tem zakonom urejamo varstvo 
v določenem sorazmerju z vojaškimi invalidi, potrebno dati možnost tudi za 
uveljavljanje invalidnosti zaradi bolezni, kar bo omogočeno s črtanjem 32. člena 
predloga zakona, ki je ta rok sedaj zaprl. Amandma sedaj novega 32. člena 
uveljavlja prehodno razdobje do novega katastrskega dohodka in je povsem 
tehnične narave. 

Izvršni odbor Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije je na 23. 
seji 10. marca 1978 obravnaval predlog zakona o civilnih invalidih vojne in 
sprejel pripombe, ki jih je 13. marca 1978 predložil Skupščini SR Slovenije in 
Izvršnemu svetu v obliki amandmajev. 

Naj sedaj obrazložim, kakšne so razlike in kakšen je pomen teh 
amandmajev: 

V 6. členu se 7. in 8. točka črtata, sedanja 9. točka pa postane 7. točka. Med- 
republiški in medpokrajinski dogovor o izboljšanju varstva civilnih invalidov 
vojne določa, da je potrebno z republiškimi oziroma s pokrajinskimi predpisi 
zagotoviti civilnim invalidom vojne tudi pomoč za opremo novorojenega otroka 
in otroški dodatek. V SR Sloveniji pa je to pravica slehernega otroka, in to po 
predpisih o družbenem varstvu otrok. Zato ni potrebe, da bi s tem zakonom 
posebej uzakonjali te pravice. S tem je zadoščeno navedenemu medrepubli- 
škemu in medpokraj inskemu dogovoru ter v celoti ugodeno predlogu Izvršnega 
odbora Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije. 

Za 7. členom naj bi se dodal 7. a člen, ki se glasi takole: »Kadar je pri- 
dobitev ali določitev katerekoli pravice po posebnih predpisih odvisna od do- 
hodkov, se denarni prejemki po tem zakonu pri odločanju o pravici ne štejejo 
za dohodek.« S tem se vsebinsko povzemata sedanja druga odstavka 19. in 
20. člena tega zakona in s tem tudi predlog Izvršnega odbora Skupnosti so- 
cialnega varstva Slovenije. Poleg tega pa se uzakonjuje enaka ureditev, kot 
velja za vojaške invalide v 41. členu zakona o vojaških invalidih. 

Nadalje se drugi odstavek 14. člena nadomesti z novim besedilom, ki se 
glasi: »Če imajo upravičenci oziroma njihovi družinski člani, ki so pridobitno 
nezmožni po predpisih o vojaških invalidih, letni dohodek iz kmetijske dejav- 
nosti ali druge redne mesečne dohodke, je dodatna denarna pomoč enaka raz- 
liki med delom dohodka, ki pride mesečno na upravičenca oziroma družinske 
člane, in dodatno denarno pomočjo iz 1. odstavka tega člena.« Predlagatelj s 
tem sprejema predlog Izvršnega odbora Skupnosti socialnega varstva Slovenije, 
s čimer postavlja občane, ki sprejemajo dodatno denarno pomoč, ki so brez 
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dohodkov, in tiste, ki imajo dohodke določene v višini, ki jih določa ta zakon, 
v enak položaj. 

K 19. členu pa tole: 19. člen se vključno z amandmajem Izvršnega sveta z 
dne 28. 2. 1978 v celoti črta. Obrazložitev je enaka kot obrazložitev k 6. členu, 
z dodatkom, da je glede na dve obliki pomoči za opremo novorojenega otroka, 
od katerih je višja odvisna od dohodka upravičenca, potrebno v splošnih do- 
ločbah določiti, da se denarni prejemki po tem zakonu pri odločanju o tej 
pravici ne upoštevajo. 

20. člen pa se v celoti črta, nadaljnji členi pa se preštevilčijo. Obrazložitev 
je zopet enaka kot pri 6. členu, vendar s temle dodatkom: Sedaj veljavni za- 
kon o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne 
in žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov, kot tudi zakon o vo- 
jaških invalidih, zagotavlja upravičencu pravico do otroškega dodatka v višini 
in ob pogojih, ki jih določajo predpisi o otroškem dodatku. To pa pomeni, da 
lahko upravičenci prejemajo otroški dodatek za otroke delavcev, ki ga dobijo 
otroci, katerih starši so delavci v združenem delu, ali za otroke iz kmečkih in 
drugih družin. Taka ureditev naj ostane tudi v prihodnje. V splošnih določbah 
pa je potrebno določiti, da se denarni prejemki po tem zakonu pri odločanju 
o pravici do otroškega dodatka ne upoštevajo. 

Drugi odstavek 29. člena pa se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 
»Izvide, ocene in mnenja o postopku za ugotavljanje invalidnosti dajejo zdrav- 
niške komisije po predpisih o vojaških invalidih ob uporabi seznama odstotkov 
vojaške invalidnosti.« S preciznejšim besedilom se nedvoumno določi, da so 
pristojne za ugotavljanje invalidnosti civilnih invalidov vojne iste zdravniške 
komisije kot za ugotavljanje vojaške invalidnosti. 

Kot izhaja iz poročila Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slove- 
nije, pa soglaša Izvršni svet tudi z amandmajem, ki ga daje ta komisija k 11. 
členu, ki predstavlja jasnejšo dikcijo 1. odstavka 11. člena. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je proučil tudi predloge Izvršnega 
odbora Skupnosti socialnega varstva Slovenije za spremembe in dopolnitve 
22., 23., 24., 25. in 26. člena predloga zakona o civilnih invalidih vojne, ki se 
nanašajo na spremembo postopka v zvezi z reševanjem pritožb in odločanjem 
v revizijskem postopku. Upravni postopek je določen v zakonu o upravnem 
postopku (Uradni list 18/65 in 4/77), pravice in obveznosti Republiškega ko- 
miteja za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov kot republiškega uprav- 
nega organa pa v zakonu o republiških upravnih organih (Uradni list SRS 
39/74 in 16/77). Oba zakona predpisujeta postopek za odločanje o pritožbah kot 
tudi obveznost republiških upravnih organov za opravljanje nadzorstva nad 
delom občinskih upravnih organov. O tem govorita 225. člen zakona o upravnem 
postopku in 73. a člen zakona o republiških upravnih organih. Teh predlogov 
za spremembo upravnega postopka, ki so sedaj v nasprotju z navedenima za- 
konoma, sedaj po mnenju Izvršnega sveta ni moč sprejeti. Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije pa obljublja, da bo predloge Izvršnega odbora Skupščine 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije, ki so usmerjeni v prenovitev klasič- 
nega upravnega postopka in izgradnjo novega sistema samoupravnega odlo- 
čanja tudi na področju državne uprave, proučil in v največji možni meri upo- 
števal pri izdelavi nove zasnove delovanja republiških in občinskih upravnih 
organov, ki se prav sedaj oblikuje. S sprejetjem novega sistema samoupravnega 
odločanja in dela državne uprave pa bo potrebno ustrezno spremeniti poleg 
drugih zakonov tudi ta zakon. 
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Zato v imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam, da Skup- 
ščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije predlog zakona skupaj z amand- 
maji, ki sem jih obrazložil, sprejme. 

Predsednica Majda Gaspari: Ker v gradivu nismo dobili redakcij- 
skih sprememb, ki jih predlaga Zakonodajno-pravna komisija k 11. členu, 
prosim, če zaradi našega lažjega odločanja obrazložiš tudi te redakcijske 
spremembe. 

Just Miklavc: Besedilo prvega odstavka 11, člena se nadomesti z 
naslednjim: »Po smrti upravičenca pridobijo njegovi družinski člani pravico 
do civilne invalidnine pod posebnimi pogoji, ki so določeni za pridobitev dru- 
žinske pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, če 
nimajo pravice do pokojnine.« V tem odstavku so namreč stvari tako modro 
zapletli, da besedila ni razumela niti Zakonodajno-pravna komisija Skupščine 
SR Slovenije. Opravičujem se, ker nam besedilo ni uspelo, radi pa bi dosegli, 
da bi upravičenci dobili dohodke v takem razmerju in v taki relaciji, kot dobijo 
drugi družinske pokojnine. Nismo torej jasno izrazili, v kakšnem primeru pri- 
dobijo družinski člani po smrti upravičenca pravico do civilne invalidnine. 
Nova dikcija je sedaj po mnenju Zakonodajno-pravne komisije in obeh zborov 
Skupščine taka, da jo je mogoče sprejeti. I 

Predsednica Majda Gaspari: Slišali ste obrazložitev, prav tako pa 
tudi sklep našega izvršnega odbora, da glede upravnega postopka umakne svoj 
predlog, glede na zagotovitev Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da bo 
ta predlog upošteval pri predlogu za spremembo zakona o upravnem postopku 
in zakona o republiških upravnih organih. Pričenjam razpravo o predlogu za- 
kona. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Tomislav Tosič, delegat Skupnosti 
socialnega varstva občine Gornja Radgona! 

Tomislav Tosič: Predlagatelju zakona bi zastavil vprašanje, kako 
je ta materija urejena glede na novi predlog zakona o civilnih invalidih y°jne> 
spričo tega, da je v 1. členu rečeno, da so civilni invalidi vojne žrtve fašistič- 
nega nasilja, civilne žrtve vojne, žrtve vojnega materiala in žrtve diverzant- 
skih oziroma terorističnih napadov, s pogojem, da so državljani SR Slovenije 
in izpolnjujejo pogoje po določbah tega zakona. Ni mi namreč jasno moida 
ne poznam dobro ustave, kdo je državljan SR Slovenije in kako se urejajo 
ta vprašanja v primeru, če postane taka žrtev nekdo, ki je v Sloveniji zaposlen, 
pa ni državljan SR Slovenije, pač pa je iz Bosne ali Makedonije, Vojvodine ali 
Srbije. Vprašujem, ali se bo v tem primeru uporabil ta zakon ali pa zakon tiste 
republike, katere državljan je, čeprav je žrtev terorističnega ali diverzantskega 
napada postal tu v Sloveniji in bo še tudi potem živel v Sloveniji. Vemo nam- 
reč, da so materialni pogoji z različnimi republiškimi zakoni različno urejeni. 
Zanima me, ali obstaja glede tega tudi zvezni zakon, ki se uporablja za tiste 
primere, ki tu niso omenjeni. Vse to me zanima zaradi tega, ker sem sam že 
dvajset let v Sloveniji, nisem pa državljan SR Slovenije, ker vežem svoje 
državljanstvo na narodnost. 

Predsednica Majda Gaspari: Zeli morda še kdo zastaviti kako vpra- 
šanje? Ce nihče, potem prosim tovariša Miklavca, da odgovori na zastavljeno 
vprašanje! 



462 Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

J ust M i k 1 a v c : Zakon o civilnih invalidih vojne, ki je pred vami, je 
napisan v skladu z medrepubliškim družbenim dogovorom o tej materiji. To 
pomeni, da vsaka republika ureja to materijo za svoje državljane v mejah 
svojih možnosti. Zato na vprašanje, ki je bilo zastavljeno, ni mogoče odgovoriti 
drugače, kot da bo treba to vprašanje urejati na zvezni ravni. Po sedanjem 
medrepubliškem družbenem dogovoru je namreč urejeno tako, da v primeru, 
če se pri diverzantski akciji državljan druge republike, ki je jugoslovanski 
državljan, ponesreči pri nas v Sloveniji, je potem dolžna skrbeti zanj tista 
republika, katere državljan je žrtev diverzantskega ali terorističnega napada. 
Zato lahko v imenu predlagatelja obljubim samo to, da bomo na prvi seji 
Zveznega komiteja sprožili to vprašanje in skušali doseči dopolnitev medrepu- 
bliškega dogovora. 

Tu gre namreč za isti primer kot pri invalidski zakonodaji, ko imamo v re- 
publiškem zakonu o vojaških invalidih tudi nekatere določbe, ki veljajo samo 
za našo republiko, pri čemer je najpomembnejši invalidski dodatek. Ker se ta 
spreminja, lahko pride do tega, da ima vojaški invalid, ki ima pravico do in- 
validskega dodatka oziroma je upravičenec do družinske invalidnine — to so 
starši, drugačen invalidski dodatek kot tisti, ki prebivajo v Hrvatski ah pa v 
Makedoniji. Pri zakonu o civilnih invalidih vojne pa smo na isti relaciji glede 
različnega urejanja teh vprašanj v različnih republikah. 

Za ta ponavljam, da bo treba to vprašanje, ki je bilo zastavljeno, urejati na 
ravni, ki bo mogla dati za področje vse Jugoslavije določene smernice za ure- 
janje teh vprašanj. 

Predsednica Majda Gaspari: Je delegat iz Gornje Radgone tovariš 
Tosič zadovoljen z odgovorom in z obljubo, da bomo po sprejetju tega zakona 
predlagali Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da prouči to vprašanje in 
da nam na eni od prihodnjih sej na to vprašanje odgovori? Zastavljeno vpra- 
šanje sem namreč razumela takole : Po katerih predpisih uživajo varstvo občani 
iz drugih republik, ki več ali manj stalno prebivajo na ozemlju SR Slovenije 
in so na primer postali žrtve v smislu določil zakona o civilnih invalidih vojne. 
To je vprašanje, ki ga danes nismo kos vsebinsko razrešiti, lahko pa ga po- 
sredujemo s priporočilom naše skupščine Izvršnemu svetu, da se to vprašanje 
premotri v Zveznem komiteju za varstvo borcev in da nam da odgovor nanj 
na eni od prihodnjih sej naše skupščine. Pri tem se bo hkrati videlo, ali je 
spričo tega, da se ta materija ureja sedaj v vseh republikah, potrebno spreme- 
niti obstoječo zakonodajo. Podlaga zanjo je medrepubliški dogovor. To pomeni, 
da vse republike vsebinsko podobno urejajo ta vprašanja s svojimi zakoni. 

Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovariš Pavle Janežič, predsednik Zveze 
društev civilnih invalidov vojne! 

Pavle Janežič: V zvezi z vprašanjem, ki je bilo sproženo, naj iz 
prakse navedem, da so taki primeri že bili. Tako je na primer neki Mehme- 
dovič iz Bosne, ki živi v naši republiki, pridobil varstvo po našem zakonu. Tu 
najbrž ni neke ostre meje in gre verjetno samo za to, kje kdo stalno prebiva. 
In če kdo stalno prebiva v republiki Sloveniji, se mu varstvo zagotavlja po 
našem republiškem zakonu. 

To navajam zato, da podprem to razpravo, ker v takem primeru ni prišlo 
doslej do kakšnih razlikovanj, zlasti še spričo tega, ker obstaja tendenca, da se 
te stvari med republikami izravnajo. Zato tudi najbrž ne bo primerov, da bi se 



11. seja 463 

kdo zaradi različnih pogojev preselil v drugo republiko. Ce pa kdo pri nas 
dela in tudi stalno prebiva, pa sem prepričan — tako je tudi mnenje naše 
Zveze, da ne bo prišlo do razlikovanj. 

Predsednica Majda Gaspari: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Ne.) 
Ce nihče, potem se moramo najprej izreči o predloženih amandmajih, na koncu 
pa še tudi o predlogu zakona v celoti. 

Ce vzamete v roko predlog amandmajev, ki jih je predložil Izvršni svet, 
imamo najprej amandma k 2. členu zakona. Kdor je za to, da se sprejme 
amandma k 2. členu zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 2. členu prediloga zakona soglasno sprejet. 
Nadalje imamo amandma k 6. členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim 

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

Ugotavljam, da je amandma k 2. členu predloga zakona soglasno sprejet. 
Nadalje imamo predlog, da se za 7. členom doda 7. a člen. Kdor je za be- 

sedilo novega 7. a člena, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sprejeli amandma za 7. a člen. 
Nadalje je predlagana sprememba 11. člena, ki je bolj redakcijskega zna- 

čaja. Kdor je za spremembo 11. člena, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi sprememba 11. člena soglasno sprejeta. 
Naslednji je amandma k 14. členu. Drugi odstavek tega člena se nadomesti 

z novim besedilom. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi de- 
legati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 14. členu soglasno sprejet. 
Naslednji amandma je k 19. in 20. členu. Predlagano je, da se oba člena 

črtata. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 19. in 20. členu soglasno sprejet. 
Nadalje imamo amandma k drugemu odstavku 29. člena, po katerem se 

besedilo tega odstavka nadomesti z novim besedilom. Kdor je za ta amandma, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 1 

Ugotavljam, da je amandma k 29. členu soglasno sprejet. 
Slednjič imamo še amandma k 32. členu, po katerem se besedilo tega člena 

nadomesti z novim besedilom, s katerim se uveljavi nov način upoštevanja ka- 
tastrskega dohodka. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi de- 
legati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje o celotnem besedilu predloga zakona o civilnih 
invalidih vojne, vključno s sprejetimi amandmaji. Kdor je za predlog tega za- 
kona, skupaj z amandmaji, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije so- 
glasno sprejela predlog zakona o civilnih invalidih vojne. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
zaposlovanju in o zavarovanju za primer brezposelnosti. 
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V zvezi s to točko dnevnega reda ste prejeli predlog zakona in poročilo 
Zakonodajno-pravne komisije, danes pa ste prejeli tudi poročilo Odbora za 
družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela in Zbora občin ter amandma 
skupine delegatov za pošiljanje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slove- 
nije iz občine Celje. 

Zeli morda predstavnik predlagatelja dati k predlogu zakona še uvodno 
obrazložitev? Besedo ima tovariš Dušan Kompare, pomočnik republiškega se- 
kretarja za delo! 

Dušan Kompare: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Mislim, da k predlogu zakona ni potrebno dati kake širše uvodne ob- 
razložitve, rad pa bi vendarle poudaril nekatere stvari. Pri pripravi predloga 
zakona smo upoštevali skoro vse pripombe, ki so bile dane v razpravi, posebej 
pa pripombe, ki jih je dala vaša skupščina in ki so sedaj zajete v besedilu 
zakona. 

Prav tako bi rad opozoril, da nam je bila naložena posebna naloga s tem, 
da je bila v osnutku zakona dana alternativa v tem smislu, da se zaposlovanje 
izvaja v celoti prek skupnosti za zaposlovanje. V razpravi k osnutku zakona 
ta predlog ni mogel biti sprejet, ker ni v skladu niti z zakonom o združenem 
delu pa tudi ne z našo ustavno ureditvijo, ker bi omejeval pravice organizacij 
združenega dela oziroma temeljnih organizacij združenega dela. Zato smo v 3. 
alinei 9. člena oblikovali ustrezno besedilo, ki naj nekoliko bolj zadolžuje skup- 
nosti za zaposlovanje pri spremljanju zaposlovanja in pri planiranju kadrov. 
V besedilu je poudarjeno, da je naloga skupnosti za zaposlovanje, da spremljajo 
zaposlitvene tokove, zlasti pa še, da spremljajo, kako se izvaja zaposlovanje v 
skladu z družbenim planom, ter da je njihova dolžnost, da opozarjajo nosilce 
planiranja, to je delovne organizacije in samoupravne interesne skupnosti ter 
občinske skupščine, če se kje plan ne izvaja. 

Dovolite pa mi še, da v zvezi s predlogi amandmajev k 6., 11. in 36. členu 
povem, da je Izvršni svet v petek na svoji seji vse tri amandmaje sprejel in 
predlaga vsem zborom Republiške skupščine in tudi vaši skupščini, da jih 
sprejmeta. 

Glede najnovejšega amandmaja, ki ste ga danes dobili, pa moram reči, da 
ta amandma ni sprejemljiv. Amandma želi doseči, da bi skupnosti za zaposlo- 
vanje planirale zaposlovanje za svoje območje, to je območje občin, in tudi 
širše kolikor gre za medobčinske skupnosti. Tako določilo bi bilo v popolnem 
nasprotju z zakonom o temeljih družbenega- plana, pa tudi z zakonom o zdru- 
ženem delu, kajti vemo, da je planiranje dolžnost in pravica vsake temeljne 
organizacije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti in občine, ki 
usklajujejo te plane. Zato ta predlog ni sprejemljiv. 

Posebej pa vas moram opozoriti na 9. člen zakona, s katerim pa je vendarle 
tej skupnosti dana določena možnost in tudi dolžnost, da v večji meri vpliva 
na planiranje kadra. To je 6. alinea, v kateri je rečeno: »sodeluje pri načrto- 
vanju kadrovskih potreb, pri pripravi kadrov itd.«. Skupnosti za zaposlovanje 
imajo v smislu besedila te alinee izedno pomembno nalogo. 

Za zaključek pa mi dovolite, da opozorim še na to, da smo se ob pripravi 
tega predloga zakona ponovno posvetovali glede nekaterih formulacij tudi z 
organi Socialistične zveze, kajti tudi na tem področju so bile nekatere pri- 
pombe, zlasti glede uskladitve z zakonom o združenem delu in z nekaterimi 
najnovejšimi rešitvami. Hvala lepa. 
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Predsednica Majda Gaspari: Pričenjam razpravo o tem predlogu 
zakona. Kdo želi besedo? (Nihče se ne javi.) Ce nihče, potem predlagam, da 
najprej razpravljamo o predloženih amandmajih. 

Najprej je tu predlog amandmaja k 6. členu, ki ste ga dobili v pismeni 
obliki. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 6. členu soglasno sprejet. 
V zvezi z 9. členom je amandma skupine delegatov iz občine Celje, za ka- 

terega je predstavnik predlagatelja pojasnil, da je v nasprotju z zakonom o 
združenem delu. Glede na tako ugotovitev predlagatelja zakona mislim, da bi 
se morali izreči proti takemu amandmaju. Kdor je za to, da se ta amandma 
k 9. členu ne sprejme, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam da amandma k 9. členu predloga zakona ni sprejet. 
Nadalje imamo amandma k 11. členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim 

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

Ugotavljam, da je tudi amandma k 11. členu soglasno sprejet. 
Slednjič imamo še amandma k 36. členu. Kdor je za ta amandma, naj 

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

Ugotavljam, da je tudi amandma k 36. členu soglasno sprejet. 
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti, skupaj s sprejetimi 

amandmaji. Kdor je za predlog tega zakona, skupaj s sprejetimi amandmaji, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije spre- 
jela predlog zakona o zaposlovanju in o zavarovanju za primer brezposelnosti. 

S tem smo opravili 5. točko dnevnega reda in prehajamo na 6. točko 
dnevnega reda, to je na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti. 

Predlog tega zakona smo danes dodatno uvrstili na dnevni red. Glede na 
to prosim predstavnika predlagatelja za uvodno obrazložitev. Besedo ima to- 
variš Maver Jerkič, pomočnik republiškega sekretarja za urbanizem! 

Maver Jerkič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Z gradivom za današnjo sejo ste prejeli tudi predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti, ki sta ga Zbor zdru- 
ženega dela in Zbor občin Republiške skupščine obravnavala 22. februarja 1978, 
in sicer kot predlog za izdajo zakona z osnutkom. Po teh sejah je predlagatelj 
zakona upošteval vse pripombe, ki so bile dane k predlogu zakona v času raz- 
prave, in seveda tudi pripombe, ki so bile dane s strani odborov Zbora zdru- 
ženega dela in Zbora občin ter Zakonodajno-pravne komisije. 

Amandmaje, ki so jih dali odbori obeh zborov in Zakonodajno-pravna ko- 
misija, je Izvršni svet obravnaval na svoji petkovi seji in jih sprejel, s tem, da 
se na predlog Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije 3. od- 
stavek 11. člena predloga zakona ponovno prouči in poišče ustreznejša formu- 
lacija za pojem samoupravna organizacija. Izvršni svet predlaga Skupščini SR 
30 



466 Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

Slovenije in tudi vaši skupščini, da v skladu z drugim odstavkom 277. člena 
poslovnika sprejme naslednji amandma, po katerem naj bi se tretji odstavek 
11. člena predloga tega zakona glasil v prečiščenem besedilu takole: »Za ob- 
močja stanovanjskih sosesk se lahko sedanji in bodoči stanovalci kakor tudi 
zainteresirane organizacije združenega dela, krajevne skupnosti in samo- 
upravne interesne skupnosti samoupravno povezujejo.« V prejšnjem 11. členu 
se je ta tretji odstavek glasil takole: »Za območje zaključenih stanovanjskih 
sosesk lahko stanovanjske skupnosti v svojem okviru oblikujejo samoupravno 
organizacijo, v kateri sodelujejo sedanji in bodoči stanovalci, kakor tudi za- 
interesirane organizacije združenega dela, krajevne skupnosti in samoupravne 
interesne skupnosti.« Tu je namreč nastal problem različnega tolmačenja tega 
besedila zlasti spričo tega, da je organizacija stanovanjske skupnosti, kot je 
danes organizirana, sestavljena iz treh enot, to je enot za družbeno pomoč, za 
gospodarjenje in za graditev, zaradi česar bi lahko prišlo do prepričanja, da 
gre tu za enake ali podobne samoupravne enote, zaradi katerih delovanje sta- 
novanjske skupnosti ni enovito. Zato je Zakonođajno-pravna komisija pred- 
lagala, da je najde ustreznejši izraz, ki bi odražal tisto, kar je z zakonom de- 
jansko mišljeno in kar izhaja iz dosedanje prakse delovanja samoupravnih 
stanovanjskih skupnosti. 

Izvršni svet torej sprejema vse amandmaje, ki sta jih dala oba odbora 
zborov Republiške skupščine in Zakonodajno-pravna komisija, in predlaga novo 
formulacijo tretjega odstavka kot amandma k 11. členu. V imenu Izvršnega 
sveta predlagam, da o tem razpravljate in sprejmete ta predlog, ki je bil danes 
dan tudi na obeh zborih Republiške skupščine. 

Predsednica Majda Gaspari: Pričenjam razpravo o tem zakonu. 
Kot ste videli, gre za delno spremembo stanovanjske zakonodaje v tem smislu, 
da se omogoči drugačno samoupravno organiziranje stanovanjskih skupnosti 
glede na ugotovljene pomanjkljivosti v funkcioniranju teh skupnosti ter da se 
delovanje teh skupnosti uskladi tudi z duhom določil ustave in zakona o zdru- 
ženem delu. 

Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce nihče, potem je glede na to, da so predlagani 
k temu zakonu trije amandmaji, potrebno, da se najprej izrečemo o amandmajih. 

K 8. členu je predlagan amandma v obliki dopolnitve besedila tega člena 
z »in občani«. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi amandma k 11. členu zakona soglasno sprejet. 
Nadalje je predlagan amandma k drugemu odstavku 11. člena, ki ga je pred- 

stavnik predlagatelja podrobno obrazložil. Kdor je za ta amandma, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da jetudi amandma k 11. členu zakona soglasno sprejet. 
Slednjič je še amandma k 15. členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim 

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

Ugotavljam, da je tudi amandma k 15. členu soglasno sprejet. 
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti, skupaj s sprejetimi 

amandmaji. Kdor je za predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o samoupravni stanovanjski skupnosti, skupaj s pravkar sprejetimi amandmaji, 
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naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije so- 
glasno sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samo- 
upravni stanovanjski skupnosti. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
prispevku za solidarnostno udeležbo pri pokrivanju izdatkov za starostno za- 
varovanje kmetov v letu 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samo- 
upravnega sporazuma. 

Zeli morda predstavnik predlagatelja k temu zakonu dati še uvodno ob- 
razložitev? (Ne.) Pri tem zakonu gre v bistvu za to, da se za tiste zavezance, ki 
do roka niso sklenili samoupravnega sporazuma za solidarnostno pokrivanje 
izdatkov starostnega zavarovanja kmetov za leto 1978, sprejme intervencijski 
zakon, po katerem plačujejo enake prispevke kot tisti, ki so samoupravni spo- 
razum podpisali. To je neogibno zaradi zagotovitve varnosti ostarelih kmetov, 
ki uživajo starostno zavarovanje. 

Pričenjam razpravo k temu predlogu zakona. Želi kdo besedo? Besedo ima 
tovarišica Nevenka Cmok, delegatka Občinske skupnosti socialnega varstva 
Šentjur. 

Nevenka Cmok: Tega predloga pri nas v osnutku sicer nismo ob- 
ravnavah, zastavljam pa vprašanje, ali obstaja že kakšna dopolnitev v zvezi 
z zavarovajem kmečkih proizvajalk. Doslej je bilo tako, da je iz naslova kmeč- 
kega zavarovanja dobil starostno pokojnino samo en družinski član, vemo pa, 
da sta običajno na posestvu zaposlena vsaj dva družinska člana, mož in žena, 
pri tem pa žena proizvajalka prav tako prispeva svoj delež k temu zavarovanju. 

Predsednica Majda Gaspari: To žal ni predmet zakona, ki ga danes 
obravnavamo, kajti s tem zakonom se obseg varstva ostarelih kmetov v ni- 
čemer ne spreminja. Treba pa je reči, da je v zvezi z vašim vprašanjem slišati 
na terenu veliko pripomb in tudi predlogov za ustrezno spremembo obsega 
tega varstva. Smisel zakona, ki ga danes obravnavamo, pa je zagotoviti ma- 
terialno osnovo za kritje tistih pravic in obveznosti, ki izhajajo iz sedanjega 
obsega varstva ostarelih kmetov. Pri tem pa je treba povedati, da doslej še 
nismo dobili nobenih predlogov, po katerih naj bi se obseg varstva ostarelih 
kmetov spremenil, zlasti ne glede varstva kmetijskih proizvajalk. Sicer pa vam 
bo na vaše vprašanje podrobneje lahko odgovorila tovarišica Anka Tominškova, 
podsekretarka Republiškega sekretariata za delo. 

Anka Tominšek: Preden odgovorim na zastavljeno vprašanje, naj 
pojasnim, da je Izvršni svet predložil Republiški skupnosti poleg zakona, ki ga 
pravkar obravnavate, še tudi predloge zakonov, ki urejajo financiranje ostalih 
interesnih skupnosti in s katerimi se predlaga, da se za vse ostale interesne 
skupnosti, razen za Interesno skupnost pokojninsko-invalidskega zavarovanja, 
za posebne izobraževalne skupnosti ter raziskovalne, podaljša sklepanje samo- 
upravnih sporazumov do konca maja, medtem ko je za to področje treba spre- 
jeti anekse do konca marca ter zagotoviti tudi sredstva. To pomeni, da so 
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poleg tega intervencijskega zakona v obravnavi še tudi drugi zakoni s tega 
področja. 

Kar pa zadeva zastavljeno vprašanje, pa moram reči, da je kmetijska pro- 
izvajalka že danes zavarovanka starostnega zavarovanja kmetov. Kot zavaro- 
vanke je ni mogoče smatrati edino v primeru, če je njen mož zaposlen drugje 
in je zavarovan iz naslova delavskega zavarovanja. Skupnost starostnega za- 
varovanja delavcev in Skupnost zavarovnja kmetov menita, da taki kmetijski 
proizvajalki kljub temu, da je nosilka proizvodnje na kmetiji, ni mogoče pri- 
znati statusa starostnega zavarovanca, glede na to, da po določilih delavskega 
zavarovanja zavaruje delavec poleg sebe tudi svoje družinske člane. V takem 
primeru se taka kmetijska proizvajalka obravnava kot družinski član. 

Glede na najnovejšo zakonodajo o združenem delu in tudi glede na sedanji 
družbeni razvoj pa Republiški sekretariat za delo vendarle meni, da bi bilo 
treba v prihodnje priznati kmetijski proizvajalki status samostojnega zavaro- 
vanca na podlagi njenega dela na kmetiji, ne glede na lastništvo. Glede tega 
pa bi bile seveda potrebne spremembe in dopolnitve tako zakonodaje, ki ob- 
ravnava delavsko zavarovanje, kot tudi zakonodaje, ki obravnava starostno za- 
varovanje kmetov. Spričo tega, da je danes delo temelj tako ekonomskega kot 
družbenopolitičnega položaja človeka, tako stanje ni več vzdržno, zato je treba 
v tej smeri začeti razpravo in tudi ustrezno ukrepati za spremembo. V neki 
drugi republiki so na primer ne glede na obstoječo zvezno zakonodajo že uve- 
ljavili take spemembe, ki zagotavljajo kmetijski proizvajalki-kooperantki na 
podlagi njenega dela status zavarovanke v starostnem zavarovanju kmetov. 

Kar pa zadeva razširitev kroga kmečkih zavarovncev za ostale kmetijske 
proizvajalce, kar se nanaša predvsem na druge solastnike in podobno, pa bo 
to vprašanje prisotno ob sklepanju sporazuma o temeljih planov in. tudi pri 
pripravi dokumentov za VIII. kongres ZKS. Mislimo, da bi bilo treba nakazati 
neko perspektivo, da se tudi ti ljudje postopoma vključijo v starostno zavaro- 
vanje, kajti socialno varnost je treba zagotoviti tudi tem ljudem, in to pred- 
vsem na podlagi povezovanja kmeta z združenim delom, da se tako ustvari 
boljši in večji dohodek in s tem tudi možnosti za ustvarjanje sredstev, s ka- 
terimi lahko pokrivamo izdatke za vse panoge socialnega zavarovanja. 

Predsednica Majda Gaspari: 2e pred to obrazložitvijo sem rekla, 
da te tematike danes nimamo na dnevnem redu. Očitno pa se bomo s to pro- 
blematiko srečah v bližnji prihodnosti in se s tem približali tudi predlogom, ki 
se vse bolj pogosto slišijo na terenu. Tudi v predkongresni razpravi je bilo to 
vprašanje večkrat izpostavljeno. To se pravi, da bo moral zakonodajalec misliti 
na ustrezne spremembe. 

Predlagam pa, da se v naši. razpravi zadržimo samo pri problemu, ki je na 
dnevnem redu. Zeli še kdo besedo v tej razpravi? (Nihče.) Če nihče, potem bi 
predlagala, da se najprej izrečemo glede hitrega postopka za sprejetje zakona 
in nato še o samem predlogu zakona. 

Najprej dajem na glasovanje predlog, da se zakon obravnava po hitrem 
postopku. 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 soglasno sprejela predlog, da se zakon 
obravnava po hitrem postopku. 
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Prehajamo sedaj še na glasovanje o samem predlogu zakona. Kdor je za 
sprejetje tega zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije pred- 
log zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo pri pokrivanju izdatkov za 
starostno zavarovanje kmetov v letu 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso 
sklenili samoupravnega sporazuma, soglasno sprejela. 

S tem je postopek enakopravne obravnave in sklepanja skupaj z drugimi 
zbori Skupščine SR Slovenije opravljen. 



skupščina 

kulturne skupnosti 

Slovenije 

18. seja 

(27. marca 1978) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Začenjam 18. sejo Skupščine Kul- 
turne skupnosti Slovenije. Dodam naj, da je to hkrati zadnja seja tega 
mandata. 

Po zbranih podatkih je navzočih v Zboru uporabnikov 47 delegatov, v Zboru 
izvajalcev pa 49 delegatov. 

Ugotavljam, da sta oba zbora sklepčna in da lahko veljavno sklepata. 
Z aktom za sklic seje vam je bil posredovan tudi predlog dnevnega reda. 

Sprašujem, ali so morda kaki predlogi za spremembo ali dopolnitev dnevnega 
reda? (Ne.) 

Ugotavljam, da ne ter da je za današnjo sejo sprejet tale dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 17. seje; 
2. poročilo o delu Izvršnega odbora med 17. in 18. sejo Skupščine; 
3. predlog za izdajo zakona o Triglavskem narodnem parku, s tezami za 

osnutek zakona; 
4. predlog programa Kulturne skupnosti Slovenije za leto 1978; 
5. predlog zaključnega računa za delovanje organov skupnosti in delovne 

skupnosti strokovne službe Kulturne skupnosti Slovenije za leto 1977; 
6. predlog finančnega načrta Kulturne skupnosti Slovenije za leto 1978; 
7. predlog finančnega načrta za delovanje organov skupnosti in delovne 

skupnosti strokovne službe Kulturne skupnosti Slovenije za leto 1978 in sklep 
o predračunski vednosti povračila za opravljeno delo delovne skupnosti stro- 
kovne službe Kulturne skupnosti Slovenije po letnem programu dela in nalog, 
določenim s finančnim načrtom; 

8. vprašanja delegatov in odgovori. 
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Ob tem naj še dodam, da 3. točko dnevnega reda obravnavamo z zbori 
Skupščine SR Slovenije kot enakopraven zbor. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na potrditev zapis- 
nika 17. seje. 

Sprašujem, če ima kdo kakšne pripombe k zapisniku 17. seje Skup- 
ščine! (Ne.) 

Ugotavljam, da ni pripomb in da je s tem zapisnik potrjen. 
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 Skupščine SR Slovenije obravnavala 3. točko 
dnevnega reda. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prehajamo na 3. točko dnev- 
nega reda, na predlog za izdajo zakona o Triglavskem narodnem parku, 
s tezami za osnutek zakona. 

Poslan vam je bil predlog za izdajo zakona skupaj s tezami za osnutek za- 
kona. Dobili pa ste tudi poročilo Odbora Izvršnega odbora za varstvo kulturne 
dediščine. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ugotavljam, da nihče. Zato 
predlagam, da Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije sprejme tale sklep: 

Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije sprejema predlog za izdajo zakona 
o Triglavskem narodnem parku, s tezami za osnutek zakona, s tem, da naj pred- 
lagatelj pri izdelavi osnutka zakona upošteva naslednje mnenje in pripombe 
Odbora za varstvo kulturne dediščine: 

Odbor za varstvo kulturne dediščine je na seji dne 23. 3. 1978 obravnaval 
predlog za izdajo zakona o Triglavskem narodnem parku. Ocenil je, da je zakon 
potreben, da je treba podpreti čim večjo razširitev območja narodnega parka in 
da je smotrna delitev parka na štiri stopnjevane varstvene režime. 

Odbor je menil, da je predlog za izdajo zakona še nedodelan in da bi bilo 
"teba natančneje opredeliti vlogo Samoupravne interesne skupnosti Triglavski 
narodni park in razčistiti odnose med to novo skupnostjo in prizadetimi interes- 
nimi skupnostmi: kulturno, raziskovalno, vodnogospodarsko ipd. 

Ker gre za kompleksno zavarovanje Triglavskega parka, bi kazalo v poseb- 
nem členu imenovati vse kulturne spomenike na tem področju. 

K posameznim členom tez za osnutek pa je Odbor izrekel naslednje pri- 
pombe in predloge: 

19. člen: V Skupščino Samoupravne interesne skupnosti Triglavski narodni 
park naj svoje delegate volijo tudi kulturne skupnosti Jesenice, Radovljica in 
Tolmin ter Kulturna skupnost Slovenije. 

20. člen: Ce naj administrativne in druge naloge opravlja Zavod za gojitev 
divjadi Triglav, je treba Zavod reorganizirati ustrezno njegovi novi vlogi in to 
spremembo v obrazložitvi pojasniti. 

21. člen: Ker gre za naloge, ki jih opravljajo zavodi za spomeniško varstvo 
in muzeji, naj se črta 6. alinea, v 7. alinei pa naj se črta »zbiranje eksponatov 
za muzej«. 

Vnese naj se nova alinea: »sodelovanje pri izvajanju ukrepov za zavaro- 
vanje kulturne dediščine«. 
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Kdor je za predlog sklepa, skupaj s pripombami Odbora za varstvo kulturne 
dediščine, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije predlog sklepa 
soglasno sprejela. 

S tem je postopek enakopravne obravnave in sklepanja z drugimi zbori 
Skupščine SR Slovenije o predlogu za izdajo zakona o Triglavskem narodnem 
parku, s tezami za osnutek zakona, opravljen. 
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Boris Mikoš  . . . . . ^ 
Ivica Kavčič  IgO 

34. Predlog zakona o spremembah zakona o davkih občanov 161 

35. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o podaljšanju rokov za določitev 
stopenj in osnov davkov za leto 1978   161 

3€. 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   161 

37. Predlog zakona o spremembah zakona o davku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela 162 

38. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SiR Slovenije, 
da sklene družbeni dogovor o uporabi sredstev hranilnih vlog in drugih 
sredstev občanov pri Poštni hranilnici v srednjeročnem obdobju od 
leta 1977 do leta 1980    162 

39. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oblikovanju 
sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč .... 163 

Govornik : 
Viljem Petek  163 

40. Predlog razdelitve presežka dohodka po zaključnem računu za leto 
1977, ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu 
Slovenije  163 

41. Predlog odloka o potrditvi lestvic katastrskega dohodka 164 

Govornik: 
Viljem Petek ^ 

42. Predlog zakona o položaju in pooblastilih Rdečega križa Slovenije . . 164 

Govorniki : 
Dr. Anton Fazarinc  
Milan Anželj  
Vasilij Polič -  

43 Predlog zakona o zaposlovanju in o zavarovanju za primer brezposel- 
' nosti  166 

Govornik: 
Pavle Gantar  

44. Predlog zakona o nagradah in priznanjih Staneta Žagarja 167 

45. Soglasje k samoupravnim sporazumom in statutom nekaterih visoko- 
šolskih organizacij    • • ■ • • 

46. Osnutek zakona o organu samoupravne delavske kontrole 167 

47. Osnutek zakona o ukrepih v živinoreji I68 

Govorniki: 
Milovan Zidar  
Ciril Umek j™ 
Branko Baje  *Lt 
Andrej Bidovec  
Milovan Zidar YLđ 

Ciril Umek  

48. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kme- 
tijskih zemljiščih ^ 

Govorniki : 
Ida Tepej   
Branko Baje  1/0 
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Henrik Smogavc  17fi 
Vlado Potočnik ' | \  

49. Predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov, s tezami za osnutek 
zakona   177 

Govornika: 
Stanko Kos  
Franc Potočnik  ^ . 178 

50. Predlog za izdajo zakona o pogojih in postopku za pridobitev pravice 
do preživninskega varstva kmetov, s tezami za osnutek zakona .... 179 

Govornik: 
Majda Mervič  

51. Predlog za izdajo zakona o intervencijah v kmetijstvu in o kompenza- 
cijah v porabi hrane, s tezami za osnutek zakona  180 

Govornik : 
Janko Muraus  

52. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o imenovanju članov Sveta Narodne banke Slovenije 181 
— predlog odloka o podaljšanju sodniške funkcije do 31. 12. 1978 sodni- 

kom in sodnikom porotnikom okrožnih gospodarskih sodišč v SR 
Sloveniji    

53. Vprašanja delegatov    

Govorniki: 
Dr. Anton Fazarinc   181 
Ana Velikajne    182 
Jože Maček  183 
Ida Tepej   i ........ 184 
Štefan Nemec   

Zbor občin 

58. seja — 22. februarja 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije 188 

Govornik: 
Ahmet Kalač 189 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 58. seje Zbora občin 190 

2. Odobritev zapisnika 57. seje Zbora občin 192 
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3. Predlog stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem uresničevanju dele- 
gatskega sistema v Skupščini SR Slovenije  192 

Govornika: 
192 

Ahmet Kalač  
Tone Volčič . .    

4. Aktualna vprašanja organizacije in delovanja Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije in republiških upravnih organov, problematika de- 
lovanja in organizacije občinskih upravnih organov in predlog za izda- 
jo zakona o državni upravi, o republiškem Izvršnem svetu in o repu- 
bliških upravnih organih, z osnutkom zakona  

Govorniki: 
196 

Breda Verstovšek lg7 
Slavko Burja   lg8 
Zdenka Ferčnik ig9 
Jana Petrovac  200 
Oton Polič    
Mara Zlebnik   
Franc Svetelj   
Janko Rebernik   
Vlado Tance   
Rok Kržan  

5. Predlog stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje pro- 
storske urbanistične in zemljiške politike v SR Sloveniji  

Govorniki: 
Ivo Miklavčič  213 
Ernest    213 
Maver Jerkič  214 
Apollonio Abram   

6 Predlog odloka o uvedbi obveznih priprav prostorskih planov v SR 
Si sporočilom o izvajanju delovnega programa za podrle re- 
gionalnega prostorskega planiranja v SR Sloveniji za obdobje od 197o ^ 
do 1978   

7. Predlog zakona o spremembi zakona o financiranju splošnih družbenih ^ 
potreb v družbenopolitičnih skupnostih   

Govornika: 
v   zlb 

Dragan Mozetič  218 
Rado Ostrouška  

8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stop- ^ 
njah republiških davkov in taks  

Govornika: 
219 

Ahmet Kalač   
Miran Mejak  

9. Predlog zakona o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije (repu- ^ 
bliškem proračunu) za leto 1978   

10. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samo- 
upravni stanovanjski skupnosti, z osnutkom zakona  
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Maver Jerkič   
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Maver Jerkič  
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sitall?3 ° spremembi in dopolnitvi zakona o razlastitvi in pri- silnem prenosu pravice uporabe  
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Kristina Šmid 

225 
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13. Predlog zakona o grobiščih in grobovih borcev 

sS°g Zak°na ° VarStVU drtlžinskih članov osebe v obvezni vojaški 

15' zak(?na 0 investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev ob- jektov in nabavo opreme v obdobju 1978—1982   227 

16. Predlog odloka o statističnih raziskovanjih SR Slovenije v letu 1978 228 

S^olsk!fVganTz3U k Sam°UPraVnim sporazumom in statutom  228 
18' ^e^i°8 9^loka.° Pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

nHln-t ®ve te™eljnih organizacij združenega dela z nekrito izgubo odloča o roku za izplačevanje z zakonom zajamčenih osebnih dohodkov 228 
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230 

231 
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21. Volitve in imenovanja: 

~~ venj"ji°^ 0(^°ka ° izv°litvi sodnikov Vrhovnega sodišča v SR Slo- 
— predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega dela SR Slo- 

venije, ki imajo lastnost delavca v združenem delu sodišča . . . 231 
predlog odloka o izvolitvi predsednika Okrožnega sodišča v Kraniu 232 
predlog odloka o izvolitvi sodnika Okrožnega sodišča v Celju .... 232 
predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v Celju . 232 
predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani 232 

S°Si50 j soglasju k imenovanju člana Upravnega odbora bklada Borisa Kidriča  232 

22. Predlogi in vprašanja delegatov  233 
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Štefan Korošec . . . 
Maver Jerkič     

Marjan Trebežnik   237 
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59. seja — 15. marca 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ^ 
ter poročilo te komisije  , ' ' ' 

Govornik: 
. 240 Štefan Cervek   

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 59. seje Zbora občin 241 
242 

2. Odobritev zapisnika 58. seje Zbora    

3. Informacija o uresničevanju zakona o združenem delu v SR Sloveniji, 
s predlogom priporočil in sklepov o nadaljnjem uresničevanju zakona ^ 
o združenem delu  

Govornik: 
243 

Judita Rakovec  

4 Ocena stanja obmejnega gospodarskega sodelovanja ter naloge za ure^ 
ničevanje sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o obmejnem gospo 
darskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi državami  

5 Predlog zakona o uporabi presežkov plačanega prispevka in anuitet iz 
posojila za odpravo posledic potresa v Bosanski Krajini  

Govornika: 
245 

Dr. Miro Saje  246 
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6 Energetska in elektroenergetska bilanca SR Slovenije za ieto mS z m- 
formacijo o poteku priprav in gradnje energetskih objektov v letu 1977 
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~  247 
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7. Predlog za izdajo zakona o usmerjenem izobraževanju, s tezami za os- ^ 
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249 
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Venčeslav Koderman  

250 
8. Predlog zakona o civilnih invalidih vojne  
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 250 
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9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem ^ 
planiranju  
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253 

Maver Jerkič   
Branko Korenika  
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Maver Jerkič   .    
   

10' Zatizda-!0 zakona o dopolnitvi zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1978, z osnutkom zakona ... 256 

11. Osnutek zakona o seizmološki službi  257 

Govorniki : 
Sergej Bubnov .    
Venčeslav Koderman !!!!!! 9=7 
Dr. Boris Berce . 257 

12' .^oka ° preramu obveznosti SR Slovenije za eksponate iz tujine, ki so potrebni za razstavo slovenskega slikarja Franca Kavčiča 259 
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Andrej Ujčič  

13. Obvestilo Ustavnega sodišča SR Slovenije po 410. členu ustave SR Slo- 
venije o vprašanju zamudnih (kazenskih) obrestih od nepravočasno 
plačanih prispevkov in davkov  259 
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Venčeslav Koderman ....    U 

14' laglUustaveS<SFRje ° nadaljnjem razv°ju krajevnih skupnosti na pod- 
 260 

Govornika : 
Franc Zagozda   
Stojan Makovec .....  „„i    

15. Osnutek zakona o jamstvu Narodne banke Jugoslavije za hranilne vloge 
pri bankah in hranilnicah . . j a mie vioge 
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16' Kir?dl°Ag zfkona 0 ratifikaciji pogodbe med SFR Jugoslavijo in repu- bliko Avstrijo o cestnem predoru skozi Karavanke  265 

17. Predlog zakona o ratifikaciji protokola o spremembah in dopolnitvah 
enotne konvencije o mamilih iz leta 1961   265 

18. Predlog zakona redlog zakona o ratifikaciji sporazuma o minimalnih pogojih za izda- 
jo m veljavnost vozniških dovoljenj    265 

19' j°rSkukp|čPinemSFRJin đ°polnitev P°sl<>vnika Zbora republik in pokra- 
 266 
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Stojan Makovec . . . 
 266 

20. Volitve in imenovanja: 

~~ zadev°^ °dl°ka 0 razrešitvi republiškega sekretarja za notranje 23 8Ve   267 
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267 

~~ zPUcal0,g Mariboru imen°Vanju Ustnika Okrožnega in javnega to-  267 
21. Predlogi in vprašanja delegatov  268 
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Govornika 
Dragan Mozetič  268 

Milan Štruc    • • • 270 

22. Nadaljevanje razprave o informaciji o uresničevanju zakona o združe- 
nem delu SR Sloveniji s predlogom priporočil in sklepov o nadaljnjem 
uresničevanju zakona o združenem delu 273 

Govornik: 
Dušan Šinigoj   

23. Predlogi in vprašanja delegatov 273 

Govornik: 
Dragan Mozetič 273 

60. seja — 27. marca 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije 275 

Govornik: 
Vida Medvešček 276 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 60. seje Zbora občin 277 

2. Odobritev zapisnika 59. seje Zbora občin   • • 281 
Dodatno poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja 281 

Govornik: 
Vida Medvešček 281 

3. Poročilo o delu Skupščine SE. Slovenije v obdobju od leta 1974 do leta 
1978   282 

4. Predlog za izdajo zakona o združevanju organizacij združenega dela v 
splošna združenja in gospodarske zbornice, s tezami za zakon .... 282 

Govorniki : 
Slavko Kocjan 282 

Dr. Peter Novak .        284 

Lojze Fortuna     • • 285 
Avgust Jeriha   •   287 

5. Predlog ugotovitev in stališč Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
energetski bilanci SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 2000' 
in okvirni plan razvoja energetskih zmogljivosti v območju SR Slove- 
nije za obdobje od leta 1981 do leta 2000    287 
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Govorniki: 
Vladimir Fatur    288 
Jože Garmuš   294 
Silvo Gorenc   295 
Štefan Hajdinjak   296 
Dr. Peter Novak 296 
Dr. Vladimir Fatur !!!!'.!' 298 
Silvo Gorenc   299 

6. Osnutek zakona o temeljih sistema cen in o družbeni kontroli cen . . , 300 

Govornik : 
Stojan Makovec   302 

7. Osnutek sprememb in dopolnitev projekcije plačilne bilance Jugosla- 
vije za leto 1978   301 

Govornik: 
Dušan Brglez  g01 

8. Osnutek sprememb in dopolnitev projekcije devizne bilance Jugoslaviie 
za leto 1978   7 .... 302 

9. Osnutek odloka o pripravi in sprejetju dolgoročnega družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od leta 1966 do leta 1995 oziroma do leta 2000 303 

10. Osnutek zakona o supergaranciji za obveznosti Jugobanke - Združene 
banke, Beograd kot garanta za posojilo Evropske investicijske banke za 
delno financiranje projekta druge faze in graditve osnovne 380 k V pre- 
nosne mreže Jugoslavije  3Q3 

11. Osnutek zakona o določanju skupnega zneska sredstev za financiranje 
dela programa modernizacije tehnične baze in graditve poslopja časo- 
pisne agencije Tanjug v obdobju od leta 1976 do leta 1982   304 

Govornik: 
Oto Kampuš  

12. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFRJ in vlado Re- 
publike Finske o prevozu v mednarodnem cestnem prometu 305 

13. Dogovor o kontinuirani graditvi zmogljivosti v obdobju od leta 1976 
do leta 1980 za razvoj proizvodnje nekovin v času po letu 1980 .... 305 

Govornika: 
Vida Medvešček   306 
Dr. Miran Mejak   306 

14. Dogovor o vzgoji in izobraževanju otrok jugoslovanskih državljanov, 
ki so na začasnem delu v tujini 307 

Govornik: 
Ela Ulrih  307 

15. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o republiških 
svetih  308 

16. Predlog odloka o potrditvi dogovora o spremembah in dopolnitvah do- 
govora o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in narodnosti Jugo- 
slavije ter republik in avtonomnih pokrajin za odpravo posledic ele- 
mentarnih nesreč   

Govornik: 
Stanko Juršič   
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17. Predlog odloka o potrditvi dogovora o dajanju solidarnostnih sredstev 
republikam in avtonomnima pokrajinama kot medsebojno pomoč za 
odpravljanje posledic potresov ali poplav večjih razsežnosti 309 

18. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oblikovanju 
sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč .... 309 

Govornik: 
Stanko Juršič 309 

19. Predlog zakona o spremembah zakona o davkih občanov 310 

Govornik: 
Franc Štrakl  310 

20. Predlog zakona o .podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov dav- 
kov za leto 1978   311 

21. Predlog zakona o spremembah zakona o davku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela 311 

22. Predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračunava- 
nja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih od 1975 do 1978 . . 311 

23. Predlog zakona o položaju in pooblastilih Rdečega križa Slovenije . . 312 

Govornika: 
Dušan Cehovin 312 
Dr. Danijel Brežic . .   312 

24. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju 
in zavarovanju za primer brezposelnosti 313 

Govornik: 
Stane Polajnar 313 

25. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni 
stanovanjski skupnosti  314 

26. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o razlastitvi in o 
prisilnem prenosu pravice uporabe 314 

Govornik: 
Ivo Miklavčič 314 

27. Predlog zakona o ravnanju z odpadki 315 

Govornika: 
Ivo Miklavčič    315 
Stojan Makovec 315 

28. Predlog zakona o nagradah in priznanjih Staneta Žagarja 316 

29. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o upravljanju in 
razpolaganju s stavbnim zemljiščem 317 

Govornika: 
Ivo Miklavčič 317 
Ivo Roje    • 317 

30. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o urbanističnem pla- 
niranju   318 
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Govornik: 
Ivo Miklavčič  318 

31. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da sklene družbeni dogovor o uporabi sredstev hranilnih vlog in drugih 
sredstev občanov pri Poštni hranilnici v srednjeročnem obdobju od 
leta 1977 do leta 1980    319 

32. Predlog razdelitve presežka dohodka po zaključnem računu za leto 1977, 
ki pripada organizacijam iz 15. člena zakona o Loterijskem zavodu Slo- 
venije   319 

33. Predlog odloka o potrditvi lestvic katastrskega dohodka v nekaterih 
občinah    319 

Govornik: 
Stanko Juršič 319 

34. Predlog odloka o soglasju k samoupravnim sporazumom in statutom 
visokošolskih organizacij; predlog odloka o potrditvi samoupravnega 
sporazuma o združitvi v Univerzo v Mariboru in o soglasju k statutu 
Univerze v Mariboru 320 

35. Predlog zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skup- 
nosti na področju družbenih dejavnosti v prvem polletju 1978 .... 320 

Govorniki : 
Ela Ulrib-Atena 321 
Stojan Makovec 322 
Stanko Juršič  323 
Franc Svetelj 323 
Ivo Miklavčič 324 
Franc Štrakl 324 
Ela Ulrih-Atena    325 

36. Predlog zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1978, 
ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili dopolnila k samoupravnemu 
sporazumu  327 

37. Predlog zakona o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
za čas od 1. maja do 31. decembra 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki 
niso sklenili samoupravnega sporazuma 327 

38. Predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo pri pokrivanju 
izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1978, ki ga plačujejo 
zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma 327 

39. Predlog zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1978, ki 
ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili dopolnila k samoupravnemu 
sporazumu o temeljih plana raziskovalne dejavnosti za leto 1978 . . . . 328 

40. Predlog za izdajo zakona o Triglavskem narodnem parku, z osnutkom 
zakona  328 

Govornika: 
Maver Jerkič 328 
Franc Svetelj     330 

41. Osnutek zakona o organu samoupravne delavske kontrole 331 

42. Osnutek zakona o ukrepih v živinoreji 332 

Govornika: 
Ivo Marenk   332 
Stojan Makovec 334 
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43. Predlog za izdajo zakona o kmetijskih zemljiščih 335 

Govornik: 
Ludvik Štelcar 335 

44. Predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov, s tezami za osnutek 
zakona  336 

Govornika:- 
Stojan Makovec 336 
Uroš Janko  337 

45. Predlog za izdajo zakona o pogojih in postopku za pridobitev pravice 
preživninskega varstva kmetov, s tezami za osnutek zakona 338 

Govornik: 
Vida Medvešček •  338 

46. Predlog za izdajo zakona o intervencijah v kmetijstvu in kompenzaci- 
jah v porabi hrane, s tezami za osnutek zakona 339 

47. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o podaljšanju sodniške funkcije do 31. 12. 1978 sodni- 
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	9. Predlog zakona o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1978
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