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34. seja 

(25. marca 1980) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela in 

Ivica Kavčič, 
podpredsednica Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 34. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi prvega od- 
stavka 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Na podlagi 18. člena poslovnika Zbora združenega dela bomo za današnjo 
sejo najprej izvolili Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpraša- 
nja Skupščine SR Slovenije, nato pa verificirali pooblastila. 

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja izvolimo naslednje delegate, in sicer: za predsednika Marjana Jurjeca, 
za člana pa Jožico Lapuh in Franca Urbasa. So predlagani delegati navzo- 
či? (Da.) 

Zeli kdo o predlogu razpravljati? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, potem lahko preidemo na glasovanje. Gla- 

sovali bomo tako kot običajno, javno z dviganjem rok. Kdor je za predlog, naj 
prosim to potrdi z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je bila Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja izvoljena v predlaganem sestavu. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se sestane in pregleda pooblastila de- 
legatov ter pripravi poročilo za sejo zbora. 

Obveščam vas, da so bili na današnjo sejo Zbora združenega dela vabljeni 
predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiške konference 
Socialistične zveze Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, 
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Gospodarske zbornice Slovenije, Zveze socialistične mladine Slovenije, Zveze 
stanovanjskih skupnosti Slovenije in Samoupravne interesne skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino. 

Na današnjo sejo zbora so bili vabljeni tudi predsedniki odborov Zbora 
združenega dela, člani delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, delegati iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFR Jugoslavije ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: 
Rok Pavšič, poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem, Francka Herga, 
poročevalka Odbora za finance, Ivan Zelenšek, poročevalec Odbora za druž- 
benoekonomske odnose, Evlalija Pajer, poročevalka Odbora za stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja, Elio Musizza, poročevalec Komisije za 
narodnosti, Cveto Gatnik, poročevalec Komisije za volitve, imenovanja in admi- 
nistrativne zadeve in Breda Kolarič-Lah, poročevalka Zakonodajno-pravne 
komisije. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo zastaviti delegatska vprašanja, 
da to storijo na začetku seje zbora v pismeni obliki, da bi z njimi lahko sezna- 
nili predstavnike Izvršnega sveta oziroma ustrezne republiške funkcionarje. 
Na ta način bi morda dobili odgovore na zastavljena delegatska vprašanja, če 
bo to seveda mogoče, že ob koncu današnje seje. 

Ker obravnavamo danes nekatere zakone v zadnji fazi, predlagam dele- 
gatom, ki nameravajo predložiti amandmaje, da to store čim prej in da jih vlo- 
žijo v skladu s poslovnikom Skupščine SR Slovenije v pismeni obliki in z 
ustreznim številom podpisov delegatov. 

Ugotavljam, da je verifikacijska komisija končala z delom. Prosim za 
poročilo! 

Marjan Jurjec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Podal bom poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 34. seio z dne 
25. 3. 1980. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 143 delegatov, in sicer: iz gospodarskega področja 85 
delegatov, iz prosvetno-kulturnega področja 18 delegatov, iz socialno-zdrav- 
stvenega področja 13 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 17 delegatov, iz obrtne 
in podobnih dejavnosti štirje delegati, iz delovnih skupnosti državnih organov, 
družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 dele- 
gatov, iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih 
silah SFR Jugoslavije en delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati iz naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: 16. okoliša en delegat, 32. okoliša en delegat, 36. okoliša dva delegata ter 
21. okoliša en delegat, skupno torej pet delegatov; iz kmetijske dejavnosti 7. 
okoliša en delegat, obrtne in podobne dejavnosti 5. okoliša en delegat. 

Skupno torej ni prisotnih sedem delegatov. 
Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so vsa 

pooblastila v skladu z zakoni in ustavo SR Slovenije, zato predlaga, da Zbor 
združenega dela vsa predložena pooblastila verificira. Hvala lepa! 

Predsednik Emil T omažič : Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati o poro- 
čilu verifikacijske komisije? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, potem preha- 
jamo na glasovanje. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker nobeno pooblastilo 
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ni sporno. Kdor je torej za potrditev poročila, naj to potrdi z dvigom roke! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

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

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda za današnjo sejo zbora. 

Zboru predlagam, da sprejme naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 34. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnika 33. seje Zbora združenega dela, 
3. predlog zakona o usmerjenem izobraževanju, 
4. predlog zakona o skupnostih socialnega varstva, 
5. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o re- 

valorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, 
z osnutkom zakona, 

6. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje 
samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 
1975 do 1980, 

7. predlog za izdajo zakona o vodnem prispevku za leto 1980, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, z osnutkom 
zakona, 

8. predlog za izdajo zakona o republiški inšpekciji za ekonomske odnose 
s tujino, 

9. predlog odloka o usmeritvi dela depozitov družbenopolitičnih skup- 
nosti pri Narodni banki Slovenije (ESA 434), 

10. predlog odloka o usmeritvi dela depozitov družbenopolitičnih skup- 
nosti pri Narodni banki Slovenije (ESA 433), 

11. predlog odloka o financiranju programa vzpostavitve in organizacije 
republiške osnovne mreže merilnih postaj za varstvo zraka na območju SR 
Slovenije, 

12. predlog odloka o organizaciji in delu služb Skupščine SR Slovenije, 
13. predlog zakona o ratifikaciji evropskega sporazuma o glavnih med- 

narodnih prometnih žilah, 
14. osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa druge 

faze graditve, adaptacije in modernizacije zaščitnih objektov za potrebe zvez- 
nih organov v obdobju od leta 1981 do leta 1985, 

15. predlog družbenega dogovora o enotnih temeljih za klasifikacijo po- 
klicev in strokovne izobrazbe, 

16. volitve in imenovanja, 
17. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako predlaganega dnev- 

nega reda? (Nihče.) Ce ne, se moramo o njem izreči. Kdor je za predlagani 
dnevni red, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 
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Ker ste na klop že prejeli listo predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije k posameznim točkam dnevnega reda in seznam gradiv k posa- 
meznim točkam dnevnega reda, jih posebej ne bom navajal. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 33. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo ali predlog za njegovo do- 
polnitev? (Nihče.) Ker pripomb oziroma predlogov za dopolnitev ni, ugotav- 
ljam, da je zapisnik 33. seje Zbora združenega dela odobren. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o usmerjenem izobraževanju, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v ob- 
ravnavo njen Izvršni svet. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Peter 
Winkler, namestnik predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobra- 
ževanje. 

Peter Winkler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog zakona o usmerjenem izobraževanju je pripravil Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije na podlagi stališč, izraženih v skupščinskih delovnih te- 
lesih ter na podlagi stališč in predlogov, oblikovanih v javni razpravi o osnut- 
ku zakona. 

Javna razprava, ki jo je organizirala in usmerjala SZDL Slovenije je zelo 
razgibala vse zainteresirane družbene dejavnike v družbenopolitičnih skup- 
nostih in organizacijah ter v združenem delu in prispevala veliko predlogov 
k ponujenim rešitvam. 

Iz stališč in predlogov Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije 
ob zaključku javne razprave, je razvidno, da je le-ta potrdila pravilnost smeri 
preobrazbe vzgoje in izobraževanja, hkrati pa je z velikim bogastvom pobud, 
opozoril, stališč in konkretnih predlogov bistveno prispevala k oblikovanju 
zakonskih rešitev. Pri tem je bila podprta usmeritev, da se morajo v pre- 
obrazbi vzgoje in izobraževanja uveljaviti zlasti neposredna in neodtujljiva 
pravica in odgovornost delavcev v združenem delu pri odločanju o vsebini, 
obsegu, pogojih in načinu uresničevanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ši- 
roka zasnovanost vzgojno-izobraževalnih programov, ki vsej generaciji v us- 
merjenem izobraževanju zagotavlja širšo splošno, strokovno in družbeno iz- 
obrazbo za delo, za nadaljnje izobraževanje, za stalno izpopolnjevanje stro- 
kovnosti delavcev in za njihov osebni razvoj. Prav tako se mora v preobrazbi 
vzgoje in izobraževanja uveljaviti povezovanje izobraževanja in dela ter raz- 
vijanje izobraževanja iz dela ali ob delu in uveljavljanje pravice delavca do 
izobraževanja kot sestavne pravice do dela z družbenimi sredstvi, večja vloga 
in pomen usmerjene mladine in že zaposlenih delavcev, načela permanent- 
nosti izobraževanja in enakovrednosti vseh poti in načinov izobraževanja. 

V stališčih, ki jih je sprejelo Predsedstvo Republiške konference SZDL 
Slovenije ob zaključku javne razprave o osnutku zakona, je zlasti poudarjeno, 
da mora zakon dosledno uveljaviti nove družbenoekonomske odnose kot pod- 
lago za razvoj usmerjenega izobraževanja, zlasti še skupno odgovornost upo- 
rabnikov in izvajalcev v sporazumevanju in dogovarjanju o vseh bistvenih 
vprašanjih vsebine in izvajanja usmerjenega izobraževanja ter planiranja nje- 
govega razvoja. Zagotoviti pa mora tudi poti in možnosti za usklajevanje in- 
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teresov delovnih ljudi in občanov v posameznih delih združenega dela in po 
posameznih območjih SR Slovenije. -.v. 

Pri tem je potrebno izhajati zlasti iz dolgoročnih potreb razvoja družbe, 
dela in celovite človekove osebnosti. V skladu s tako usmeritvijo je predla- 
gatelj zasnoval predlog zakona tako, da v temeljnih določbah in vseh izpelja- 
vah uveljavlja in konkretizira navedena izhodišča. Glede na to, da sta bila 
med tem sprejeta zakon o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in iz- 
obraževanja in zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije, je bilo mogoče izločiti tisto vsebino s področja planiranja in 
svobodne menjave dela, ki je urejena z navedenima zakonoma, in v tem zakonu 
urejati samo nekatere posebnosti, ki so pomembne za področje usmerjenega 
izobraževanja. 

Medsebojne pravice in odgovornosti v zvezi z načrtovanjem in uresniče- 
vanjem usmerjenega izobraževanja urejajo uporabniki in izvajalci v skladu 
z zakonom, samoupravnimi sporazumi in drugimi samoupravnimi splošnimi 
akti tako, da zagotavljajo skladno zadovoljevanje svojih, skupnih in celotnih 
družbenih potreb po izobraževanju. 

V skladu z navedenimi načeli so na novo opredeljene temeljne določbe in 
bistveno razširjenje določbe drugega poglavja, ki urejajo pravice in odgovor- 
nosti delavcev v temeljni organizaciji pri ugotavljanju izobraževalnih in ka- 
drovskih potreb, planiranju in izvajanju usmerjenega izobraževanja, usmer- 
janju v izobraževanje in urejanje medsebojnih razmerij delavcev, ki se iz- 
obražujejo. S tem v zvezi predlog zakona vzpodbuja delavce v organizacijah 
združenega dela, da kot sestavni del svoje izobraževalne politike uveljavljajo 
zlasti izobraževanje iz dela kot prevladujoč način izobraževanja. 

V poglavju o vzgojno-izobraževalnih programih in organizaciji izobra- 
ževanja pa je dosledno izpeljana zahteva temeljnih določb, da se vse oblike 
usmerjenega izobraževanja izvajajo po vzgojnoizobraževalnih programih. Vrste 
vzgojnoizobraževalnih programov in njihovi opisi zagotavljajo enotnost si- 
stema usmerjenega izobraževanja, s čimer predlog zakona prerašča dualizem, 
ki ga je vseboval osnutek zakona z razlikovanjem med strokovnim usposab- 
ljanjem za enostavna in manj zahtevna dela in izobraževanjem za zahtevnej- 
ša dela. 

Medsebojna povezanost vzgojno-izobraževalnih programov bo zato v 
usmerjenem izobraževanju omogočala vključevanje v delo in nadaljevanje iz- 
obraževanja po zahtevnejših programih po vsakem končanem programu. 

Tako v usmerjenem izobraževanju ne bo več slepih rokavov, kot jih je 
predstavljalo strokovno usposabljanje za enostavna in manj zahtevna dela v 
osnutku zakona. Predlagana programska struktura odpira možnosti za nadalj- 
nji strokovni razvoj delavca ter za nadaljnje izobraževanje za zahtevnejša dela 
brez vračanja na začetek izobraževalne poti, temveč z dopolnjevanjem in do- 
grajevanjem že pridobljenega znanja. 

Pri tem bo zasnova vzgojno-izobraževalnih programov dajala tudi vse 
možnosti za to, da se bo v praksi resnično lahko uveljavilo izobraževanje iz dela 
ali ob delu. Enotnost izobraževanja v posamezni usmeritvi, ki ustreza določe- 
nemu področju združenega dela oziroma stroki, bodo morali zagotoviti uporab- 
niki in izvajalci v postopku oblikovanja vzgojno-izobraževalnih programov v 
strokovnih svetih kot njihovih skupnih strokovnih organih v posebnih izobra- 
ževalnih skupnostih. 
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Zaradi zagotavljanja enotnosti sistema, predlog zakona uvaja smernice, ki 
jih kot enotno platformo za pripravo vzgojno-izobraževalnih programov spre- 
jema Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje kot skupen organ 
republike Slovenije in Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Predlog zakona določa, da se vsi programi za pridobitev izobrazbe tako 
v srednjem kot v visokem izobraževanju pripravljajo v okviru strokovnih sve- 
tov v posebnih izobraževalnih skupnostih. 

Predlog zakona v vseh programih srednjega izobraževanja zagotavlja 
skupno vzgojno-izobrazbeno osnovo, ki ne pomeni le zviševanje ravni splošne 
izobrazbe, temveč zagotavlja vsakomur, ki ima pogoje, da nadaljuje izobra- 
ževanje, ne da bi se ponovno vračal na začetek izobraževanja. Zaradi tesnej- 
šega povezovanja izobraževanja z delom, predlog zakona določa, da je ob- 
vezna sestavina vseh izobraževalnih programov na vseh stopnjah zahtevnosti, 
tudi usposabljanje z delom. 

Na podlagi vseh navedenih značilnosti vsak vzgojno-izobraževalni pro- 
gram praviloma pripravlja udeležence za delo v več sorodnih poklicih, ven- 
dar v skladu z začrtano širino vsebine usposabljanja le za začetek dela. Tak 
značaj imajo vsi programi za pridobitev izobrazbe, torej tudi programi skraj- 
šanega srednjega izobraževanja, zaradi česar ne pomenijo le zamenjave za 
sedanje šole po zakonu o poklicnem izobraževanju in urejanju učnih razmerij, 
saj vodijo do širše usposobljenosti delavca za delo kot dosedanje izobraževanje 
za ozke profile poklicev. 

Načelo, da programi za pridobitev izobrazbe usposabljajo udeležence za 
začetek dela v poklicu oziroma stroki predpostavlja, da se bo njihovo uspo- 
sabljanje za konkretna opravila in naloge ter za tekoče potrebe delovnega 
procesa odvijalo v posebnih programih usposabljanja z delom v organizacijah 
združenega dela. Ti programi usposabljanja z delom torej niso tako kot so bili 
še v osnutku zakona namenjeni le za strokovno usposabljanje za enostavna 
ali manj zahtevna dela, temveč jih predlog predvideva tako za občane, ki se 
vključujejo v delo, po izpolnjeni osnovnošolski obveznosti kot občane, ki se 
vključujejo v delo po pridobljeni strokovni izobrazbi. 

Tretja vrsta programov s katerimi se zagotavlja stalno izpopolnjevanje, 
posodabljanje in razširjanje izobrazbe tako v stroki, kot na splošno izobra- 
ževalnem področju, področju samoupravljanja, družbenopolitičnega delovanja, 
ljudske obrambe in samozaščite, so programi za izpopolnjevanje. Z njimi se 
uresničuje načelo, da se pridobivanje znanja ne reducira samo na pridobivanje 
stopenj izobrazbe, temveč omogoča stalno poglabljanje in razširjanje znanja 
v okviru pridobljene izobrazbe. 

V programih za izpopolnjevanje imajo posebno mesto programi, ki omo- 
gočajo pridobiti naslov specialista. Oblikujejo jih strokovni sveti pri posebnih 
izobraževalnih skupnostih takrat, kadar ugotovijo, da so se na njihovem pod- 
ročju dela razvila takšna specializirana opravila in naloge, za katere je po- 
trebno pridobiti novo strokovno znanje in specialne delovne zmožnosti, ven- 
dar za to izobraževanje ne bi bilo niti smotrno niti ustrezno ustanoviti nove 
šole, kot se je doslej pogosto dogajalo. 

Predlog zakona omogoča, da se takšno izobraževanje načrtuje in organi- 
zira za posebne naloge na vseh ravneh zahtevnosti dela. To pa zahteva, da 
omogočamo pridobivanje specialnih znanj po pridobljeni izobrazbi, tako v 
srednjem kot v visokem izobraževanju in ne samo na ravni zelo zahtevnih 
strokovnih opravil, ki zahtevajo visoko strokovno izobrazbo. 
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Tako oblikovani programi za pridobitev izobrazbe bodo omogočali racio- 
nalno izobraževanje, široko usposobljenost delavcev za delo v določeni stroki 
ter usmerjanje udeležencev med izobraževanjem v skladu z njihovimi iz- 
obrazbenimi rezultati, sposobnostmi in interesi ter potrebami združenega dela. 

Skupaj s programi za izpopolnjevanje in programi za usposabljanje pa bo 
usmerjeno izobraževanje omogočalo delavcem stalno izobraževanje za obvla- 
danje sprememb v tehnologiji in organizaciji dela ter njihov osebni razvoj. 

Tovarišice in tovariši delegati! V prizadevanju, da bi kar najustrezneje 
oblikoval posamezne rešitve, je predlagatelj pri pripravi besedila zakonskega 
predloga organiziral več specializiranih razprav in preverjal uresničljivost 
posameznih izpeljav. Pri tem so k oblikovanju rešitev pomembno prispevale 
zlasti razprave v organih in delovnih telesih družbenopolitičnih organizacij, 
gospodarske zbornice, društev, združenj in obeh univerz. Delovno zasnovo za- 
konskega predloga je obravnaval Republiški svet za vzgojo in izobraževanje, 
prav tako so jo obravnavali tudi ustrezni organi družbenopolitičnih organiza- 
cij, zlasti Svet za vzgojo in izobraževanje pri Predsedstvu Republiške konfe- 
rence SZDL Slovenije, ki so s svojimi stališči in predlogi prispevali k obli- 
kovanju besedila zakonskega predloga. 

Menimo, da je bila tako v javni razpravi kot v nadaljnjih razpravah ob 
nastajanju zakonskega predloga dosežena visoka stopnja soglasnosti o vseh 
bistvenih rešitvah, ki jih vsebuje zakon. 

Povsem razumljivo pa je, da so se spričo velikega obsega in raznovrstnosti 
vsebine, ki jo mora zakon urediti, zlasti še glede na dejstvo, da se pomembne 
sestavine vzgojno-izobraževalnega sistema oblikujejo popolnoma na novo, po- 
javljali tudi različni tu in tam celo nasprotujoči si pogledi na ustreznost po- 
sameznih izpeljav. 

Predlagatelj je v takih primerih upošteval stališča in predloge, ki niso v 
nasprotju s temeljno zasnovo zakona. Pri predlogih, kjer so bile glede na te- 
meljno zasnovo možne različne rešitve, pa je skušal slediti večinskim opre- 
delitvam. 

V razpravi o zakonskem predlogu v skupščinskih telesih in v javnosti so 
bile poleg oblikovanih predlogov predlagateljev izražene tudi številne pobude 
za dopolnitve ali izboljšanje posameznih določb. 

Vse te pobude je predlagatelj proučil in v skladu z njihovo vsebino obli- 
koval amandmaje, ki jih je predložil Skupščini in ste jih že prejeli skupaj 
s podrobnejšo obrazložitvijo. Prav tako se predlagatelj strinja z vsemi amand- 
maji, ki jih je predložila Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, 
razen z amandmaji k 24., 64. in 215. členu, za katere predlaga^ dopolnitve, ki 
po njegovem mnenju ustrezneje uveljavljajo stališče Republiškega sveta za 
vzgojo in izobraževanje do teh vprašanj. 

Predlagatelj se strinja tudi s stališči Zakonodajno-pravne komisije do 
nekaterih predlogov amandmajev oblikovanih v drugih skupščinskih telesih, 
kot tudi do pobud in pripomb nekaterih drugih organizacij in skupnosti, na- 
vedenih v dodatnem poročilu komisije. 

V razpravah o predlogu zakona je bilo še posebej opozorjeno, da mora 
zakon o usmerjenem izobraževanju kot sistemski zakon, postaviti tudi trdne 
okvire za izobraževanje pripadnikov narodnosti. Pri tem je treba izhajati iz 
določb ustave, ki zagotavlja posebno varstvo pravic pripadnikov narodnosti. 

V skladu z razpravo v Komisiji za narodnosti Skupščine SR Slovenije je 
predlagatelj pripravil amandmaje k 18., 19. in 20. členu predloga zakona. Pri 
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tem je upošteval specifične rešitve šolstva za pripadnike narodnosti na obali 
in v Pomurju, podprl možnost dvojezične srednje šole, uveljavil pa je tudi 
načelo, ki ga je Skupščina SR Slovenije sprejela že z zakonom o osnovni šoli, 
namreč, da se v šolah na narodnostno mešanih območjih učenci učijo sloven- 
skega jezika in jezika narodnosti, kar bo prispevalo k razvijanju sožitja med 
pripadniki slovenskega naroda in narodnosti in k uveljavljanju dvojezičnosti 
na teh območjih. 

V dosedanjih razpravah o predlogu zakona so bile izražene tudi pobude 
za spremembo in dopolnitev določb o pogojih za vključitev v izobraževanje, 
zlasti še določbe 69. člena, ki opredeljujejo nadaljevalni izpit. Take pobude so 
bile dane šele v zadnjem času, čeprav se je do tega vprašanja o predlagani va- 
lianti k 54. členu osnutka zakona opredeljevala tudi javna razprava in sprejela 
stališče, ki ga vsebuje predlog zakona, da se opravlja nadaljevalni izpit v sred- 
nji šoli in da je splošen pogoj za vključitev v visoko izobraževanje. Zato ver- 
jetno tudi ni bilo sporno vprašanje nadaljevalnega izpita na obravnavah v 
delovnih telesih Skupščine SR Slovenije. 

Pač pa je Republiški svet za vzgojo in izobraževanje na svoji seji 21. 
marca 1980 po obravnavi tega vprašanja soglašal s predlogi, da se nadaljevalni 
izpit locira v visoko izobraževanje. Glede na določbe v predlogu zakona, ki ne- 
posredno urejajo nadaljevalni izpit in določbe, ki so iz njih izpeljane, ne gre 
samo za lokacijo izpita v visoko izobraževanje, temveč je zlasti potrebno opre- 
deliti tudi značaj takega izpita. Če bi ga namreč, glede na nekatere pobude, 
opravljali le kandidati, ki se prijavljajo za vpis v visoko izobraževanje, bi po- 
stal tak izpit vpisni pogoj za posamezno višjo ali visoko šolo, kar bi pomenilo, 
da ga mora posameznik, ko v primeru omejitve vpisa ni sprejet, kljub oprav- 
ljenemu izpitu opravljati večkrat v posameznem šolskem letu. Pri tem pa dobi 
izpit zgolj selekcijski značaj. To je značaj sprejemnega izpita zaradi česar tudi 
naziv nadaljevalni izpit ni več ustrezen. V skladu s takimi pobudami bi moral 
zakon razviti drugačne izpeljave vpisa v visoko izobraževanje, kot so vsebovane 
v. predlogu zakona. 

Ker torej sproža ta pobuda novo sistemsko vprašanje v zvezi s pogoji za 
vključitev v visoko izobraževanje, bi morali v današnji obravnavi opredeliti 
poleg tega, kje se izpit opravlja, tudi značaj tega izpita. 

Prav tako smo sprejeli pobudo, posredovano v obliki delegatskega vpra- 
šanja skupine delegatov Zbora združenega dela za področje kulture in pro- 
svete 7. okoliša, za obvezno razlago 189. člena predloga zakona o usmerjenem 
izobraževanju, ki določa, da visokošolskim učiteljem in znanstvenim delavcem 
preneha delovno razmerje, ko izpolnijo predpisane pogoje za upokojitev in 
dosežejo 70 let starosti, češ da je ta določba nepotrebna glede na določbo 
prvega odstavka 171. člena zakona o delovnih razmerjih. 

Predlagatelj je to vprašanje že obravnaval na podobno pobudo obeh uni- 
verz v postopku priprave zakona in ocenil, da je treba glede na posebnost de- 
javnosti visokega šolstva zaradi prepletanja izobraževalnega in raziskoval- 
nega dela z zakonom o tej dejavnosti zagotoviti možnost rednega poklicnega 
dela vrhunskim strokovnjakom do 70. leta starosti, če izpolnjujejo z zakonom 
določene pogoje, hkrati pa je treba z zakonom obvezati izobraževalno organi- 
zacijo, da najkasneje po tej starosti učitelja, obvezno začne opravljati to delo 
mlajši učitelj. Glede na to, da je zakon o usmerjenem izobraževanju poseben 
zakon, veljajo za visokošolske učitelje in znanstvene delavce določbe 189. člena 
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tega zakona in ne določbe prvega odstavka 171. člena zakona o delovnih 
razmerjih. 

Hkrati je skupina delegatov postavila vprašanje, zakaj je kljub ponovnim 
predlogom obeh slovenskih univerz izpadla določba, da mora visokošolska 
organizacija pet let pred upokojitvijo učitelja razpisati dela in naloge še za 
enega učitelja za isto področje. Predlagatelj je odklonil tudi ta predlog že v 
času priprave predloga zakona z utemeljitvijo, da vnaprejšnja habilitacija 
omogoča ustrezno skrb za mlajše kadre, hkrati pa zakon ne onemogoča visoko- 
šolski organizaciji, da v skladu s svojo kadrovsko politiko kadarkoli razpiše 
za isto področje še enega učitelja. 

Med dosedanjimi razpravami je bila večkrat izražena tudi zaskrbljenost, 
ali so dosedanje strokovne priprave in samoupravna organiziranost zadosti 
napredovale, da bi mogli uveljaviti zakon v predvidenih rokih. 

Predlagatelj je temu vprašanju posvečal vso potrebno pozornost. Meni pa, 
da je stanje vendarle tako, da bi nadaljnje odlaganje začetka uvajanja spre- 
memb v sistemu in vsebini izobraževanja, zlasti še uvajanje novih vzgojno- 
izobraževalnih programov v prve letnike srednjega izobraževanja, povzročale 
večje težave in družbeno škodo kot pa obvladovanje nekaterih problemov, ki 
se bodo ob tem prav gotovo pojavili. Ocenjujemo, da so oziroma da bodo do 
začetka šolskega leta 1980/1981 zagotovljeni vsi bistveni pogoji za uvedbo 
novih programov srednje šole. Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobra- 
ževanje je že sprejel skupno vzgojno-izobrazbeno osnovo in smernice za obli- 
kovanje vzgojno-izobraževalnih programov, na podlagi katerih v strokovnih 
svetih posebnih izobraževalnih skupnosti pripravljajo- vzgojno-izobraževalne 
programe. Ta čas so v javni razpravi tudi programske zasnove. Prav tako v 
Izobraževalni skupnosti Slovenije poteka usklajevanje mreže šol, ki bodo iz- 
vajale posamezne programe, oblikujejo se predlogi razpisov za vpis v pri- 
hodnje šolsko leto, zagotovljena bo večina učbenikov in učnih pripomočkov 
za prvi letnik srednjega izobraževanja, izvaja se načrt usposabljanja učiteljev 
in vodstvenih delavcev v srednjih šolah, v teku pa je tudi opremljanje učilnic. 
Prav gotovo bo potrebno vlagati maksimalne napore v nadaljnje strokovno 
delo in samoupravno dogovarjanje, vendar menimo, da bo sprejetje zakona od- 
pravilo nekatere dileme glede posameznih organizacijskih in vsebinskih iz- 
peljav, ki so v preteklosti tudi ovirale hitrejši napredek priprav za preosnovo 
vzgoje in izobraževanja. 

Tovarišice in tovariši delegati! S predlogom zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju se zaključuje pomembna etapa v procesu preobrazbe vzgoje in izobra- 
ževanja v naši republiki. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, zlasti druž- 
benopolitičnim organizacijam, strokovnim in samoupravnim dejavnikom in 
vsem posameznikom, ki so s svojim zavzetim delom prispevali k oblikovanju 
sistemske podlage za preosnovo vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci odborov 
in komisij ustno dopolniti poročila? (Da.) Besedo ima tovarišica Breda Kola- 
rič-Lah, poročevalka Zakonodajno-pravne komisije. 

Breda Kolarič-Lah : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Predlog zakona je Zakonodajno-pravna komisija obravnavala na 
dveh sejah. Sprejela je številne amandmaje, razvidne iz obeh predloženih po- 
ročil. Večina amandmajev je redakcijske narave in po mnenju komisije s 
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pravno sistemskega vidika izboljšujejo zakonsko besedilo in odpravljajo neka- 
ere njegove nejasnosti. Naj v imenu Zakonodajno-pravne komisije posebej 

opozorim na nekaj amandmajev vsebinske narave, ki jih je Zakonodajno- 
pravna komisija sprejela s stališča svojih pristojnosti, predvsem upoštevajoč 
pravno sistemska vprašanja usmerjenega izobraževanja. 

1. Prvi amandma, ki gotovo potrebuje podrobnejšo obrazložitev, je amand- 
ma k 11. členu. Ta člen predloga opredeljuje, kdo so udeleženci usmerjenega 
izobraževanja. Pri tem med udeležence niso bih uvrščeni tisti, ki se z delom 
usposabljajo in pridobivajo posamezna strokovna znanja ter razvijajo spo- 
sobnosti in spretnosti za opravljanje določenih del in nalog. Ker je potrebno 
tudi usposabljanje z delom uvrstiti med področja usmerjenega izobraževanja 
kar tudi izhaja iz 5. člena ter iz določbe četrtega odstavka 6. člena predloga 
zakona, je potrebno tudi osebe, ki se usposabljajo z delom, uvrstiti med ude- 
ležence usmerjenega izobraževanja, ker bi sicer vključitev usposabljanja z 
delom v usmerjeno izobraževanje ne bi bilo sistemsko dosledno izpeljano. Tudi 
status takih udeležencev usmerjenega izobraževanja bi bil vprašljiv. Hkrati pa 
je bilo potrebno vgraditi v predlog tudi nov odstavek in v njem predvideti 
da urejajo pravice in dolžnosti takih udeležencev izobraževanja delavci v 
svojih samoupravnih splošnih aktih. 

2. Drugi, po našem mnenju izredno pomemben amandma se nanaša na 
določbo 24. člena. Zakonodajno-pravna komisija predlaga amandma, ki terja 
da si morajo delavci v temeljnih organizacijah oziroma v delovnih skupnostih 
pred sprejemom in izvajanjem programov za izpopolnjevanje in usposabljanje 
pridobiti k tem programom sicer neobvezno mnenje strokovnega sveta pri 
ustrezni posebni izobraževalni skupnosti. Ta amandma po mnenju Zakonodai- 
no-pravne komisije realizira tudi stališča Družbenopolitičnega zbora izražena 
ob osnutku tega zakona in stališča, ki so prišla do izraza tudi v javni'razpravi. 
Intencija zakona o usmerjenem izobraževanju je med drugim tudi v vključitvi 
usposabljanja z delom v sistem splošnega izobraževanja. 

Zakon mora zaradi tega zagotoviti, da bodo tudi temeljne organizacije 
oziroma skupnosti, kadar bodo organizirale in izvajale za svoje potrebe ali za 
potrebe več organizacij združenega dela izobraževanje, sprejemale programe 

i bodo tudi s strokovne plati zagotovilo za stalno dopolnjevanje in širjenje 
zanj ter za usposabljanje delavcev. Izvajanje usposabljanja z delom na podlagi 
programov, ki jih s strokovne plati ne bi ocenili strokovni sveti pri posebnih 
izobraževalnih skupnostih bi jemalo takemu usposabljanju vrednost in ne bi 
služilo uveljavitvi te oblike usmerjenega izobraževanja. Potrebno je tudi po- 
udariti, da strokovni svet posebne izobraževalne skupnosti ni organ izven orga- 
nizacije združenega dela, temveč je kot organ posebne izobraževalne skup- 
nosti njihov lastni strokovni svet, na katerega delovanje lahko vplivajo. 

, pb vprašanju, ali si je treba za vsak program za izpopolnjevanje in uspo- 
sabljanje pridobiti mnenje strokovnega sveta posebne izobraževalne skupnosti 
so se mnenja v mnogočem razhajala. Nekateri so menili, da taka določba ne 
bi bila realna in da bi zaradi tega zaviralno vplivala na usposabljanje z delom. 

endar je tak razkorak v mnenjih očitno posledica nesporazuma glede vsebine 
usposabljanja z delom, kot ga opredeljuje ta zakon, saj lahko ugotavljamo da 
je splosna intencija pravilno ovrednotiti to obliko usmerjenega izobraževanja. 

Pri usposabljanju z delom po tem zakonu, zlasti v smislu 4. odstavka 
b. člena predloga, ne gre za seznanitev delavcev s posamičnimi operacijami in 
z njihovo preusmeritvijo na nov stroj in podobno, temveč gre za usposabljanje 
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z delom tedaj, ko naj si delavci pridobijo strokovno znanje in razvijajo spo- 
sobnosti in spretnosti za opravljanje določenih del in nalog. Seveda je bilo 
treba v skladu z amandmajem k 24. členu predlagati tudi amandma, ki uve- 
ljavlja prehodno normo. To je predlagani nov 215. a člen. Po tej določbi naj bi 
strokovni sveti posebnih izobraževalnih skupnosti v prihodnjem šolskem letu 
dajali mnenja le k programom za usposabljanje oseb, ki si po izpolnjeni osnov- 
nošolski obveznosti niso pridobile strokovne izobrazbe. K vsem ostalim pro- 
gramom izpopolnjevanja in usposabljanja pa naj bi dajali strokovno mnenje 
šele s šolskim letom 1982/83. 

Programu za usposabljanje oseb, ki si po izpolnjeni osnovnošolski obvez- 
nosti niso pridobile strokovne izobrazbe, je treba namreč čim prej dati potrebno 
strokovno verificirano vsebino. 

3. Po mnenju Zakonodajno-pravne komisije je pomemben tudi amandma 
k 30. členu. Ta je v predlogu zakona v prvem odstavku sedaj oblikovan tako, 
da iz njega ni povsem razvidno, da usmerjeno izobraževanje ni samo sebi na- 
men in da njegova funkcija ni le v prilagoditvi skupnim in celotnim družbenim 
potrebam ter zlasti uresničevanju planov. 

Amandma z uporabo ideje iz 86. člena ustave SR Slovenije poudarja, da 
je usmerjeno izobraževanje poseben element pravic in dolžnosti delavcev pri 
usmerjanju celotnega materialnega ter družbenega razvoja ter pri zagotav- 
ljanju in nemotenemu razvijanju odnosov v celotni družbeni reprodukciji. Po- 
memben je predvsem poudarek, da je izvajanje usmerjenega izobraževanja 
pravica in dolžnost delavcev in delovnih ljudi v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v samo- 
upravnih interesnih skupnostih. 

4. Amandma k prvemu odstavku 32. člena, ki ga s stališča sistematike za- 
kona moramo uvrstiti pred sedanjim 31. členom, jasneje opredeljuje pojem 
izobraževanja iz dela. Za izobraževanje iz dela ni pomembno ali udeleženci 
takega izobraževanja ostanejo v delovnem razmerju ali ne. Tega v zakonskem 
besedilu kot karakteristike izobraževanja iz dela ni potrebno posebej poudar- 
jati. Izobraževanje iz dela je potrebno opredeliti po njegovih vsebinskih kri- 
terijih. Za izobraževanje iz dela gre predvsem tedaj, kadar so udeležence usme- 
rile v izobraževanje organizacije združenega dela oziroma kadar so si ude- 
leženci z delom pridobili potrebne delovne izkušnje. Taka opredelitev izobra- 
ževanja iz dela poudarja njegovo bistvo, hkrati pa v tako izobraževanje vklju- 
čuje tudi tiste, ki so si na primer z delom, s sredstvi v osebni lasti pridobili 
delovne izkušnje kot na primer kmetijski proizvajalci. 

Amandma, ki uveljavlja nov 64. a člen, je potreben s pravno sistemskega 
vidika. Člen 45 v tretji alinei prvega odstavka sicer govori o tem, da mora 
program za pridobitev izobrazbe vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolniti 
kandidat, da se lahko vključi v izobraževanje oziroma v njegov izbirni del. 
Vendar pa je potrebno v poglavju, ki govori o vključitvi v izobraževanje, ure- 
diti pravice udeležencev izobraževanja. Pri tem je posebno pomembna vloga 
posebne izobraževalne skupnosti v okviru katere uporabniki in izvajalci do- 
ločijo programe, ki so ustrezni za nadaljnje izobraževanje po programu enake 
ali različne zahtevnosti. Prav tako določijo tudi vrste in obseg delovnih iz- 
kušenj, ki jih mora imeti kandidat, da se lahko vključi v določen program, 
zlasti pa je potrebno v te programe vnesti določbe o vrsti in obsegu znanj, ki 
jih morajo izpolnjevati kandidati, ki nimajo zaključnega ustreznega predhod- 
nega programa. Taka splošna določba bo zavezovala uporabnike in izvajalce 
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v posebnih izobraževalnih skupnostih, da bodo uredili prehajanja iz manj v 
bolj zahtevne programe ter prehajanje izobraževanja iz ene smeri v drugo. 

Komisija z novim amandmajem predlaga črtanje 119. člena in umika 
svoj prejšnji amandma k temu členu, ki je le redakcijsko izboljševal besedilo 
predloga. Združevanje izobraževalnih centrov je mogoče v vse predvidene 
oblike tudi na podlagi zakona o združenem delu in zakona o združevanju orga- 
nizacij združenega dela v splošna združenja in gospodarsko zbornico. 

Zaradi tega ni v skladu s sklepi in stališči o izvajanju resolucije o te- 
meljih zakonodajne politike republike, da se s takimi določbami, ki izhajajo že 
iz drugih veljavnih zakonov obremenjuje zakonsko besedilo. 

Po mnenju Zakonodajno-pravne komisije je pomembno tudi predvideno 
sodno varstvo, ki ga želi nedvomno uveljaviti amandma k 157. členu predloga 
zakona. Sodno varstvo naj bi imeli pravico zahtevati udeleženci izobraževanja 
pred sodiščem združenega dela, kadar bo šlo za pridobitev ali izgubo statusa 
udeleženca izobraževanja oziroma za sprejem ali izključitev iz vzgojno-izobra- 
ževalne organizacije. 

Za pristojna sodišča združenega dela se je komisija opredelila predvsem 
zato, ker imajo vsi udeleženci izobraževanja že po ustavi pravico upravljati 
vzgojno-izobraževalne organizacije in so tako tudi neposredno udeleženci sa- 
moupravljanja. Samoupravni element je še posebej poudarjen pri udeležencih 
izobraževanja iz dela in ob delu. 

Za enkrat še nihče od upravičencev ni predlagatelju predlagal amandma 
k 38. členu predloga, ki govori o prispevkih udeležencev izobraževanja za 
izobraževanje iz svojih sredstev. 

Kolikor danes ne bomo odločali o dokončnem sprejemu predloga zakona, 
bo to vprašanje potrebno ponovno proučiti. Zlasti pri udeležencih izobraže- 
vanja iz dela se namreč zastavlja vprašanje ustavnosti takega prispevka. Ti 
udeleženci namreč pogosto prispevajo v okviru svobodne menjave dela iz svo- 
jih osebnih dohodkov za financiranje usmerjenega izobraževanja. Sedanji 38. 
člen pa tudi takih udeležencev ne izvzema od plačevanja prispevkov iz lastnih 
sredstev. Lahko bi prišlo celo do dvojnega plačevanja prispevkov, s tem pa 
tudi do določene neenakosti. Vsekakor velja to vprašanje še proučiti. 

Zakonodajno-pravna komisija predlaga, da glede na veliko število amand- 
majev zbori Skupščine SR Slovenije ta predlog zakona na današnjem zaseda- 
nju obravnavajo, da pa v smislu 272. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
dokončno obravnavo in sprejem predloga zakona odložijo ter določijo rok za 
ponovno obravnavo in sprejem zakonskega predloga. Hkrati pa naj zbori v 
smislu poslovnika o obravnavanju amandmajev k predlogu tega zakona in za 
usklajevanje med zbori ustanovijo medzborovsko delovno telo. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! K besedi se je prijavil tudi 
poročevalec našega Odbora za družbenoekonomske odnose, tovariš Ivan Ze- 
lenšek. 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbora za družbenoekonomske odnose in za družbenopolitični sistem sta danes 
glede na dodatno poročilo Zakonodajno-pravne komisije, razpravljala o pred- 
logu zakona o usmerjenem izobraževanju. Glede na to odbora predlagata Zboru 
združenega dela naslednje. 
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Odbora za družbenoekonomske odnose in za družbenopolitični sistem na 
podlagi opredelitve Zakonodajno-pravne komisije do amandmajev odborov 
umikata amandmaje navedene v skupnem poročilu z dne 17. 3. 1980, in sicer 
amandma k 69., 92. in 93. členu predloga zakona o usmerjenem izobraževanju. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Preden pričnemo z razpravo, 
vas obveščam, da smo do sedaj prejeli k predlogu zakona amandmaje, ki so 
jih predlagali naslednji pooblaščeni predlagatelji: Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije v svojem dopisu z dne 20. 3. 1980 in 24. 3. 1980, Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in družbenopolitični sistem našega zbora, Zakonodaj no- 
pravna komisija Skupščine SR Slovenije, Komisija za narodnosti Skupščine 
SR Slovenije, skupina delegatov gospodarskega področja 19. okoliša Lendava- 
Murska Sobota, skupina delegatov prosvetno-kulturnega področja 1. okoliša 
Ljubljana-Center, Skupščina občine Ljubljana-Siska, ter skupine delegatov 
prosvetno-kulturnega področja 2. okoliš Ljubljana-Siška, ki so bili predloženi 
na današnji seji zbora in jih boste dobili na klop — amandmaja, ki sta ju pred- 
lagali tudi skupina delegatov gospodarskega področja 16. okoliša Maribor, 
skupina delegatov 35. in 36. okoliša Ljublj ana-Center in Bežigrad ter skupina 
delegatov 7. okoliša Nova Gorica. 

Danes smo prejeli tudi mnenje Republiškega sveta za vzgojo in izobraže- 
vanje o nekaterih dopolnitvah k predlogu zakona in stališča Predsedstva Re- 
publiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

S tem v zvezi želim posebej opozoriti na pravkar posredovan predlog 
Zakonodajno-pravne komisije zboru in ki je omenjen tudi v dodatnem poro- 
čilu, da zboru, glede na veliko število amandmajev predlog zakona z vsemi 
amandmaji sicer obravnavajo na današnjih sejah, da pa sprejem zakona 
odložijo. 

Menim, da je težko delegatom zaradi velikega števila amandmajev 
imeti pregled nad vsemi amandmaji, nad njihovo medsebojno vsebinsko po- 
vezanostjo in odvisnostjo, ker so delegati dobili nekaj amandmajev tudi na klop, 
niso imeli možnosti, da bi se o predlaganih amandmajih posvetovali v svojih 
delegatskih bazah, zato menim, da je predlog Zakonodajno-pravne komisije 
primeren. 

Razen tega govori v prid taki rešitvi in takšni odločitvi zbora tudi dejstvo, 
da bi se v teh štirinajstih dneh, za kolikor bi sprejemanje zakona odložili, 
lahko poglobljeno pogovorili o še nekaterih, sicer maloštevilnih pa vendarle še 
odprtih zadevah. Tako bi imela posebna medzborovska skupina delegatov, 
ki bi jo danes imenovali, osnovo za pripravo nadaljevanja seje zbora, ki bo 
čez 14 dni. 

Ta predlog podpirajo tudi nekatere delegacije, kot na primer delegacija 
iz Nove Gorice. Tako bi imeli vsi delegati možnost, da se z vso to materijo 
dodobra seznanijo. Menim, da je skupna dolžnost nas vseh, da o predlogu 
zakona z vsemi predlaganimi amandmaji sicer na današnji seji poglobljeno 
razpravljamo in da se tudi do posameznih rešitev opredelimo, vendar pa bi 
dokončno o predlogu zakona odločali čez' 14 dni. 

Obvestiti vas moram tudi, da Družbenopolitični zbor obravnava predlog 
zakona kot zainteresirani zbor. V zvezi s tem smo danes prejeli predlog sta- 
lišč in predlogov do katerih se bomo po končani razpravi na podlagi 92. člena, 
poslovnika Skupščine SR Slovenije tudi opredelili. Zato so tudi ta stališča 
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predmet razprave na današnji seji zbora. Glede delegatskega vprašanja, ki so 
ga postavili delegati 7. okoliša Maribor, pa menim, da smo dobili odgovor v 
uvodni obrazložitvi tovariša Petra Winklerja. Ta odgovor bomo skupini tudi 
pismeno poslali. 

Na podlagi vseh teh gradiv pričenjam razpravo. 
Besedo ima tovariš Janko Muraus, delegat Zbora združenega dela za 

področje gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. Prosim! 

Janko Muraus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V občini Maribor je potekala široka javna razprava o predlogu zakona o 
usmerjenem izobraževanju. O njem so razpravljali tako izvajalci kot uporab- 
niki. Razprave so bile v temeljnih organizacijah združenega dela oziroma v de- 
lovnih organizacijah, kjer je bil nosilec sindikat ob podpori strokovnih služb, 
prav tako pa v družbenopolitičnih organizacijah občine Maribor, predvsem v 
SZDL Slovenije, območni gospodarski zbornici in tako dalje. O predlogu zakona 
smo razpravljali dne 21. 3. 1980 tudi na seji skupine delegatov s področja go- 
spodarstva in kmetijstva. 

Naše skupne ugotovitve in stališča so, da je predlog zakona odraz realnih 
družbenoekonomskih pogojev, družbenopolitične in strokovne pripravljenosti 
tako v temeljnih organizacijah združenega dela materialne proizvodnje in 
družbenih dejavnosti, v temeljnih organizacijah združenega dela, vzgojno- 
izobraževalnih organizacijah usmerjenega izobraževanja, drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih ter v strokovnih in drugih institucijah. Zakon o 
usmerjenem izobraževanju je naravnan razvojno, tako kot drugi sistemski za- 
koni. Prav tako pa je usmerjen v bodočnost, v procese družbenega dogovarjanja 
in samoupravnega sporazumevanja ter nasploh samoupravnega iskanja naj- 
ustreznejših rešitev v združenem delu in v celotni družbi. Kot celota pred- 
stavlja temelje napredka v naši družbi. 

Nadalje ugotavljamo, da se s sprejemom zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju družbenopolitična in strokovna bitka za preobrazbo v določenem smislu 
šele začenja. Iz zakonodajnih teles se prenaša v temeljne organizacije združe- 
nega dela, posebne družbenopolitične skupnosti in druge sredine, kjer se bo 
odločalo o vsebini programov, njihovem obsegu, njihovi razmestitvi in drugo. 

Delegati iz 16. okoliša podpiramo sprejem zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju, vendar predlagamo nekatere amandmaje, katerih bistvo pa po našem 
mnenju ne zadeva globalnih sistemskih rešitev, ampak pomeni le določeno do- 
graditev. V 29. členu predlagamo dodatni tretji odstavek: »Uporabniki in iz- 
vajalci v posebnih izobraževalnih skupnostih pri planiranju zmogljivosti na 
področju usmerjenega izobraževanja le-te usklajujejo tudi z ustreznimi druž- 
benopolitičnimi skupnostmi oziroma njihovimi občinskimi izobraževalnimi 
skupnostmi*. Menimo, da je tako usklajevanje potrebno zato, da se razvoj in 
izobraževalne potrebe panog uskladijo z razvojem in izobraževalnimi pro- 
grami družbenopolitičnih skupnosti v skladu z njihovim družbenoekonom- 
skim razvojem, pri čemer je potrebno upoštevati dejanske regionalne, demo- 
grafske, migracijske in druge možnosti in pogoje. 

V 111. členu pri peti alinei predlagamo, da se doda: »ter pripravništva«. 
Ta člen govori o tem, da izobraževalni centri sodelujejo tudi pri organiziranju 
in izvajanju proizvodnega dela in delovne prakse učencev oziroma študentov. 
Menimo, da tudi pripravništvo zajema del izpopolnjevanja in usposabljanja. 
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V 113. členu predlagamo, da se doda: »domovi za učence srednjih šol s 
šolami srednjega usmerjenega izobraževanja, sodelujejo in se združujejo«. Ta 
člen govori o domovih za učence srednjih šol. S tem dodatkom menimo, da bo 
njihova funkcionalnost uspešnejša. 

V 121. členu v tretji alinei predlagamo, da se beseda »oziroma« nadomesti 
z »in«, tako da se ta alinea glasi: »Ce je ustanovitev take organizacije v 
skladu s planom posebne izobraževalne skupnosti in s planom ustrezne druž- 
benopolitične skupnosti«. Menimo, da bo tako besedilo bolj obvezujoče. 

V 146. členu naj se opredeli tudi funkcija dekana. 
V 150. členu naj se opredeli funkcija strokovnih organov višje in visoke 

šole analogno kot je to opredeljeno v 149. členu za srednje šole. 
V 151. členu, v zadnjem odstavku naj se: »Izvršni svet Skupščine SR Slo- 

venije« nadomesti z besedami: »Skupščina SR Slovenije«, ker menimo, da je 
to bolj v skladu z našim samoupravnim sistemom. 

V 207. členu naj se v obseg analize učinkovitosti dela vključi tudi stro- 
kovno izpopolnjevanje in usposabljanje, ker menimo, da je tudi to eden od 
pomembnih dejavnikov za analizo učinkovitosti dela. 

Nadalje podpiramo predlagani amandma k 119. členu, ki ga je predložila 
Skupščina občine Ljubljana-Siška in ki ga podpira Združenje izobraževalnih 
centrov in služb SR Slovenije. 

V zvezi z vsebino 24. člena podpiramo amandma in s tem stališče Izvrš- 
nega sveta, ki smo ga danes prejeli na klop in ki upošteva mnenje Republi- 
škega sveta za vzgojo in izobraževanje. Soglašamo, da se novi četrti odstavek 
glasi: »Mnenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno, k programom za usposab- 
ljanje' oziroma programom za izpopolnjevanje, ki omogočajo izpopolnjevanje 
in usposabljanje delavcev za tekoče potrebe delovnega procesa«. 

V glavnem se z amandmaji in predlogi Izvršnega sveta, ki smo jih danes 
prejeli na klop, strinjamo. Menimo, da je ta zakon tako pomemben, da mo- 
ramo trezno proučiti vse predlagane amandmaje in da odločanje o tem zakonu 
preložimo. Hvala lepa! 

Podpredsednica Ivica Kavčič : Hvala lepa! Besedo ima tovariš Mar- 
ko Cavlovič, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 7. okoliš, 
Kranj. 

Marko Cavlovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupščina občine Kranj je v sodelovanju z Občinskim sindikalnim sve- 
tom in Občinsko konferenco SZDL Kranj organizirala 18. marca 1980 pro- 
blemsko konferenco, na kateri je obravnavala predlog zakona o usmerjenem 
izobraževanju, predvsem novosti, ki jih prinaša predlog zakona v primerjavi 
z osnutkom in naloge v pripravah na usmerjeno izobraževanje. 

Na problemsko konferenco so bili vabljeni vsi organi družbenopolitičnih 
organizacij, Izvršni svet Skupščine občine Kranj, skupnost za zaposlovanje in 
skupnost za izobraževanje, ki so ali pa še bodo pristojni za reševanje in ob- 
ravnavo zakona o usmerjenem izobraževanju. Vabljenih je bilo tudi 44 pred- 
sednikov delavskih svetov organizacij združenega dela v občini Kranj. 

Na problemski konferenci, ki je bila sklicana kot konferenca delegacij iz 
občine Kranj za obravnavo predloga zakona o usmerjenem izobraževanju, je 
bilo v razpravi ugotovljeno, da so tudi v Kranju še pripombe in pomisleki k 
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posameznim členom zakona, vendar pa so ugotovili, da se mora zakon čim 
prej sprejeti in zato konferenca podpira sprejem predloga zakona. 

Problemska konferenca je ugotovila, da so pripombe in pomisleki take 
narave, da zanje ni potrebno zahtevati amandmajev, temveč da je potrebno 
le-te uveljaviti prek nadaljnjih ukrepov in aktov, ki bodo sprejeti pri izva- 
janju zakona. Konferenca je sprejela sklep, da se predlagatelja zakona posebej 
opozori na dvoje pomembnih zadev, ki bi jih bilo potrebno razčistiti pred spre- 
jemom zakona, in sicer: 

38. člen, ki določa možnost določitve prispevka za izobraževanje. Kon- 
ferenca meni, da je določilo preveč splošno ter prepušča vso rešitev izvajal- 
cem in uporabnikom. Predlagamo, da se člen preoblikuje tako, da se naj pri 
določanju prispevkov upoštevajo socialna merila ter določi tudi zgornja meja 
prispevkov. 

96. člen, drugi odstavek, ki določa obveznosti za napredovanje in usmer- 
janje. Konferenca predlaga, da se drugi stavek drugega odstavka spremeni 
tako, da se glasi: »Z vzgojnoizobraževalnim programom se lahko tudi določi, 
kakšne pogoje v posameznih letih mora učenec oziroma študent izpolnjevati 
za napredovanje v naslednji letnik določene smeri izobraževanja«. Ti pogoji 
vsebujejo šolski uspeh, dosežene delovne rezultate, sposobnosti, interese in 
druge vidike pomembne za napredovanje. 

Obrazložitev: V tekstu predloga vidimo nevarnost, da bi se uporaba tega 
določila zožila zgolj na šolske ocene. Domnevamo, da bi se pogosto, zlasti iz 
prehoda v drugi letnik srednjega usmerjenega izobraževanja zatekli v meha- 
nično računanje poprečka šolskih ocen. Škodljivih posledic takšne prakse ver- 
jetno ni treba posebej utemeljevati. 

Na osnovi dosedanjih raziskav, tudi tistih, ki smo jih naredili v Kranju, 
vemo, da usmerjanje zgolj po šolskem uspehu pomeni v mnogih primerih 
razlikovanje po gmotnem in socialnem položaju učenca. Hkrati vemo, da so 
razlike v sposobnosti mnogo manj obremenjene s socialnim ozadjem kot šol- 
ske ocene. Naše mnenje je, da bi navedena merila delovala bolj celovito in da 
bi bila temeljita podlaga za napredovanje in usmerjanje učencev. Hvala lepa! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima Stanko Jaki, delegat 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 36. okoliš, Ljubljana-Center. 

Stanko Jaki: Tovariši delegati, tovarišice delegatke, tovarišica pred- 
sedujoča! Kot delegat Skupščine občine Ljubljana-Center v Zboru združenega 
dela Skupščine SR Slovenije predlagam, po sklepu koordinacije vseh delega- 
tov ljubljanskih občin, Zboru združenega dela SR Slovenije, na podlagi 277. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, naslednje amandmaje oziroma pred- 
loge: K 3., 68., 96., 118., 151., 166., 174., 175. in k 216. členu predloga zakona 
o usmerjenem izobraževanju. Predlog podpirajo vse delegacije ljubljanskih 
občin. 

K 3. členu: V drugi alinei, drugega odstavka 3. člen naj se za besedo: 
»vrednote«, postavi vejica ter doda besedilo: »do družbene lastnine«. Ostalo 
besedilo te alinee ostane nespremenjeno. 

Utemeljitev: Med temeljne družbene smotre usmerjenega izobraževanja 
je brez dvoma treba šteti tudi odgovoren odnos do družbene lastnine. 

K 68. členu: V prvem odstavku naj se črtata besedi: »nadaljevalni izpit« 
ter nadomestita z besedami: »predhodni program«. V drugem odstavku v 3. 
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vrsti naj se črta besedilo: »ki jih mora kandidat dokazati z nadaljevalnim 
izpitom«. 

Smiselno naj se dopolnijo tudi nadaljnji členi, ki se nanašajo na 68. člen, 
to je na nadaljevalni izpit. 

Utemeljitev: Nadaljevalni izpit kot pogoj za vključevanje v izobraževanje 
po programih, je pridobitev višje oziroma visoke izobrazbe, je edina izjema 
v sicer normalnem vertikalnem prehajanju iz enega programa v drugega, 
glede na uspešnost in druge pogoje kot so določeni v členih od 96 do 105. 

Izpitna komisija, četudi bo sestavljena iz srednje, višje oziroma visoke 
šole, ne more realno preverjati, ali je nekdo sposoben nadaljevati študij na 
višji ali visoki šoli. Ta mora biti rezultat spremljanja in usmerjanja učenca 
med šolanjem na vseh stopnjah. Prav to je tudi ena izmed novih kvalitet kon- 
cepta usmerjenega izobraževanja. 

Nadaljevalni izpit predstavlja še ostanek dualizma v izobraževanju. Pogoje 
za študij na višji ali visoki stopnji je osvojen prehodni program, ki ga po 102. 
členu lahko verificira vsak občan. 

164. člen pa določa izbor zaradi prevelikega števila vpisa in velja tudi za 
višje in visoke šole. Predlagamo, da se nadaljevalni izpit v zakonu o usmerje- 
nem izobraževanju opusti tudi glede na predvideni sprejem zakona o splošni 
ljudski obrambi in o družbeni samozaščiti, ki bo določal obvezni vojaški rok 
z 18. leti. 

K 96. členu: v obeh stavkih drugega odstavka naj se za besedami: »v na- 
slednjih letih« vstavijo besede: »oziroma semester ali drug ustrezni del vzgojno- 
izobraževalnega procesa«. 

Utemeljitev: Na mnogih višjih šolah in tudi na nekaterih fakultetah, po- 
znamo že več let semestrske obveznosti oziroma pogoje za napredovanje, si- 
stem sprotnega študija pa je še toliko nujnejši. Zakaj ne bi na primer obdržali 
status študenta skozi celo leto tisti, ki od šestih izpitov prvega semestra ni 
opravil niti enega, ali celo tisti, ki se po formalnem vpisu sploh ni več pokazal 
na šoli. Pravico študenta naj ima le tisti, ki izpolnjuje študijske obveznosti, ne 
pa vsakdo, ki izpolni vpisni formular. Zakon naj torej omogoči to kontrolo 
kvečjemu še bolj pogosto kot vsake pol leta, ne pa samo enkrat letno. 

Delavcu lahko preneha delovno razmerje že po nekaj dneh neopravičenega 
izostanka z dela. Študenta pa naj bi posledice njegovega nedela doletele šele 
leto dni po vpisu. V zvezi s tem je potrebno dopolniti tudi 166. člen. 

K 118. členu: V drugem odstavku, v šesti vrsti naj se za besedico: »skrbijo« 
doda besedilo: »za šolsko prehrano«. 

Utemeljitev. Sestavni del skrbi za šolo je tudi skrb za šolsko prehrano. 
K 151. členu. Začetek drugega odstavka tega člena naj se glasi: »Izvršni 

svet skupščine občine«, ostalo besedilo ostane nespremenjeno. 
Utemeljitev. Primerno je poenotiti organe, ki dajejo soglasje k statutu 

izobraževalne organizacije. 
K 166. členu. Besedilo druge alinee prvega odstavka tega člena naj se 

spremeni tako, da se glasi: »če med izobraževanjem v rokih, ki so določeni 
s statutom izobraževalne organizacije ne izpolni obveznosti, ki jih določa 
vzgojno-izobraževalni program«. 

Utemeljitev. Sprememba je potrebna tudi iz razlogov, ki jih omenjamo 
v amandmaju k 96. členu. 

2* 
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Spremenjena formulacija omogoča odločitev nekaterih pogojev za ohra- 
nitev statusa študenta, ne da bi bilo zato ob vsakem takem preverjanju po- 
trebno izvajati tudi formalno vpisovanje. 

Brez take dopolnitve zakona ohrani vsak vpisani študent status študenta 
vse leto, tudi če sploh ne študira. Se večje težave kot v študijskem procesu 
lahko nastanejo zaradi tega pri samoupravljanju, zlasti pri velikem številu 
zgolj fiktivno vpisanih študentov, rednih ali ob delu. 

Dokler imajo namreč status študenta, jih ni mogoče izbrisati iz volilnega 
imenika. To pa lahko povzroči neveljavnost vseh referendumov in volitev v 
izobraževalni organizaciji ziaradi premajhne udeležbe volilnih upravičencev. 

Zakon naj ne ščiti študentov, ki ne študirajo. 
K 174. členu. Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da se glasi: »vzgo- 

jitelj je lahko, kdor ima visoko ali višjo strokovno izobrazbo«. 
Utemeljitev. Predlog zakona o usmerjenem izobraževanju predvideva za 

vzgojitelje v domovih najmanj višjo izobrazbo. Taka dikcija postavlja vzgojo 
nasproti izobraževanju v podrejen položaj. Saj je v osnutku zakona v 172. 
členu predvidena za učitela splošnoizobraževalnih in strokovno teoretičnih 
predmetov v srednji šoli visoka izobrazba. Razlikovanje glede zahtevnosti iz- 
obrazbene stopnje med učitelji, ki delajo v izobraževalnem procesu in vzgoji, 
ki so jim pri delu z isto mladino, zaupane naloge vzgoje, ni upravičena, saj 
sta vzgoja in izobraževanje enakovredni sestavini enovitega pedagoškega pro- 
cesa. Podpiramo amandma aktiva vzgojiteljev v Ljubljani. 

K 175. členu. Besedilo prve alinee prvega odstavka naj se spremeni tako, 
da se glasi: »učitelj splošnoizobraževalnih in strokovnih teoretičnih predmetov 
mora imeti visoko strokovno izobrazbo ustrezne smeri.« 

Besedilo druge alinee istega odstavka pa naj se spremeni tako, da se 
glasi: »učitelj praktičnega pouka mora imeti najmanj višjo strokovno izobraz- 
bo in najmanj tri leta ustreznih delovnih izkušenj«. 

Utemeljitev. Ni razlogov, da bi učitelji v delavskih univerzah in v izobra- 
ževalnih centrih imeli nižjo izobrazbo kot učitelji v srednji usmerjeni šoli. 

K 216. členu. Na koncu prvega odstavka naj se pika nadomesti z vejico 
ter doda naslednje besedilo: »za študente pa to velja do 31. 8. 1989«. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Preden nadaljujemo, želim prejšnjega 
razpravljalca, tovariša Marka Cavloviča, opozoriti na naslednje. Posredoval 
je nekatere pripombe oziroma opozorila problemske konference iz Kranja, ki 
se nanašajo na 38. in 96. člen. Gre za pripombo k 38. členu, ki jo bomo posre- 
dovali skupini delegatov, k 96. členu pa je oblikovan amandma. Ta amandma 
pa ni vložen v skladu z določili poslovnika. Ce vztrajate pri. amandmaju, ga 
je treba med sejo opremiti z desetimi podpisi delegatov. Razen tega opozarjam 
tovariša Cavloviča, da pogleda amandma Izvršnega sveta z dne 20. 3., in sicer 
k 26. členu, ker ta amandma smiselno opredeljuje predlagani amandma. 

Besedo ima tovariš Avgust Ošlaj, delegat Zbora združenega dela za pod- 
ročje gospodarstva, 19. okoliš, Lendava. 

Avgust Ošlaj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbor združenega dela, Zbor krajevnih skupnosti in Družbenopolitični zbor 
Skupščine občine Lendava so po obravnavi predloga zakona o usmerjenem iz- 
obraževanju in zlasti njegovega 18. člena skupno s skupino delegatov za po- 
šiljanje delegatov v Zbor združenega dela za gospodarsko področje 19. okoliš 
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sklenili, da umaknejo amandma, ki ga je Zboru združenega dela Skupščine SR 
Slovenije posredovala skupina delegatov za pošiljanje delegatov v Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije 14. marca 1980. 

Obrazložitev. V času od Seje skupine delegatov do seje občinske skupščine 
so potekale konzultacije med predstavniki občine Lendava in Skupščine SR 
Slovenije in njenimi organi. Po vsestranski proučitvi spremembe določbe tret- 
jega odstavka 18.' člena je bilo dogovorjeno, da bo Skupščini SR Slovenije 
predložen delno preoblikovan 18. člen, ki po svoji vsebini zadovoljuje tudi 
interese občine Lendave, izražene v amandmaju. Zaradi tega je Skupščina 
občine Lendava sklenila, da amandma umakne. 

Predsednik Emil Tomažič: Ugotavljam, da delegati 19. okoliša umi- 
kajo amandma k tretjemu odstavku 18. člena, zato ta amandma ni predmet 
razprave. 

K besedi pozivam tovariša Bojana Butolena, predstavnika Republiške 
konference Zveze socialistične mladine. 

Bojan Butolen : Tovarišice in tovariši delegati! V Zvezi socialistične 
mladine Slovenije smo organizirali široko javno razpravo o osnutku zakona o 
usmerjenem izobraževanju, ki je potekala še posebej v šolah in univerzah. 

Rečemo lahko, da je javna razprava, ki smo ji dali velik pomen v Zvezi 
socialistične mladine Slovenije, uspela v mnogih vprašanjih, ki smo jih izpo- 
stavili v dokumentu za javno razpravo. Bilo je izrečenih precej kritičnih mnenj 
in stališč, ki smo jih strnili na seji Republiške konference Zveze socialistične 
mladine. 

Tudi ob predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju je potekala javna 
razprava tako o delovni zasnovi kakor tudi o predloženem besedilu predloga 
zakona. Besedilo predloga zakona o usmerjenem izobraževanju pomeni bistvafci 
napredek v primerjavi s tekstom osnutka zakona. 

Ugotavljamo, da je predlagatelj v precejšnji meri upošteval predloge in 
mnenja Zveze socialistične mladine, vendar pa predlog zakona v nekaterih 
določbah še ni dovolj jasno rešil dilem, na katere smo opozorili že ob razpravi 
o osnutku zakona o usmerjenem izobraževanju. Želel bi našteti nekatera 
vprašanja. 

1. Predlog zakona o usmerjenem izobraževanju uzakonja usposabljanje z 
delom tudi kot samostojno obliko izobraževanja. Menimo, da ta del usmerje- 
nega izobraževanja z zakonom ni dosledno obdelan, saj je treba odpraviti usta- 
ljeno prakso pridobivanja tako imenovanih internih kvalifikacij, kot je na- 
vedeno v besedilu predloga zakona v 24. členu v drugem odstavku. 

V predlogu zakona je delovnim organizacijam skoraj v celoti prepuščena 
programska zasnova in izvajanje usposabljanja z delom. To lahko očitno 
velja tudi za tako usposabljanje, ki ga delovne organizacije izvajajo perma- 
nentno in se ga udeležuje veliko število delavcev. Namreč, opozoriti moramo, 
da je v Sloveniji 38 % delavcev le s končano osnovno šolo ali pa sO brez nje. 

Mnenja smo, da izobraževanje takega obsega, pa čeprav je zanj zaintere- 
sirana le ena ali nekaj temeljnih organizacij združenega dela, ne more biti brez 
ustrezne družbene kontrole. V dosedanjem zakonu so tako izobraževanje 
obšli. Predlog zakona o usmerjenem izobraževanju pa ga le omenja, ne opre- 
deljuje pa dovolj jasno obveznosti delovnih organizacij, da morajo vsako 
stalno obliko usposabljanja verificirati. Ce govorimo o usposabljanju z delom, 

Žskratarlaf iftupš, 
dokumentacija 
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kot delu usmerjenega izobraževanja, kot izhaja iz o. člena zakona, potem je 
treba tudi tem programom dati del vsebine splošnega izobraževanja ter take 
programe ustrezno tudi verificirati. Zato je treba z zakonom zagotoviti, da bodo 
k samostojnim programom usposabljanja z delom za pridobitev izobrazbe, ki 
jih izvajajo v delovnih organizacijah, dajali mnenja strokovni sveti pristojnih 
posebnih izobraževalnih skupnosti. 

2.^ V zadnjih letih se vodi dolgotrajna razprava o ustavitvi prispevkov 
udeležencev za izobraževanje. Zavzemamo se, da bi z verificiranjem vzgojno- 
izobraževalnih organizacij dosegli načelo celovitosti dohodka, ki ga vzgojno- 
izobraževalne organizacije pridobivajo na podlagi svobodne menjave dela. 
Skozi tako načelo celovitosti dohodka bi tudi v financiranju dosegli izenače- 
vanje vseh oblik izobraževanja. Zato predlagamo, da se v členu pred sedanjim 
38. členom, načeloma določi, kdaj je prispevek udeležencev sprejemljiv. Prav 
tako menimo, da morajo biti osnove za določanje prispevkov udeležencev do- 
govorjene v okviru republike. 

3. V zvezi s 96. členom zakona smo mnenja, da je preverjanje in ocenje- 
vanje lahko podlaga za napredovanje učencev oziroma študentov. Vendar pa 
menimo, da ne more biti prevladujoča podlaga za usmerjanje, še posebej 
glede na določbo 14. člena tega zakona. Prav tako je neustrezen tekst drugega 
stavka, drugega odstavka tega člena, ki pravi, da je splošen uspeh podlaga za 
napredovanje v naslednji letnik. 

Menimo, da je podlaga za napredovanje v naslednji letnik določene smeri 
lahko le uspeh iz posameznih predmetov, ki so temeljni za ustrezne smeri iz- 
obraževanja. 

4. Predmet, samoupravljanje s temelji marksizma, daje učencem sistema- 
tično znanje iz teorije in prakse našega družbenega razvoja in življenja ter 
pojasnjuje temeljne pojme iz marksizma. Nikakor ni dopustno, da bi se marksi- 
zem in samoupravljanje poučevala le v okviru tega predmetnega področja. 
Marksizem mora biti osnova tudi ostalim predmetom, v samoupravljanje pa 
mora biti orientiran celotni vzgojno-izobraževalni proces. 

Učenci morajo pridobljena teoretična znanja iz marksizma in samouprav- 
Ijanja uporabljati na ustrezen način že v svojem najbolj neposrednem okolju, 
v svojem šolskem okolju, v okviru oddelčne šolske skupnosti, v delu osnovnih 
organizacij Zveze socialistične mladine in Zveze komunistov. Samoupravne 
oblike odločanja učencev oddelčne skupnosti morajo reševati tudi vsa vpra- 
šanja odnosa učencev do dela, odnosa učencev do učiteljev, ocenjevanja in 
discipline. Pri izrekanju disciplinskih ukrepov, morajo izključno in neposredno 
vlogo odigrati predvsem oddelčne skupnosti kot najbolj neposredne oblike sa- 
moupravljanja učencev v srednjem usmerjenem izobraževanju. Izkušnje iz 
samoupravljanja v oddelčnih in šolskih skupnostih, iz dela osnovnih organi- 
zacij Zveze socialistične mladine in iz povezovanja šole in učencev s krajev- 
nimi skupnostmi, morajo mlade ljudi pripeljati do učinkovitejšega dela, živ- 
ljenja in samoupravljanja v bodočem ustvarjalnem in proizvodnem delu. 

5. Posebno mesto ima v usmerjenem izobraževanju izvajanje proizvodne 
in delovne prakse, ki morata omogočiti, da učenci z neposrednim delom po- 
vezujejo teorijo in prakso, oblikujejo odnos do dela in vrednot samoupravne 
družbe. Za kvalitetno izvajanje prakse pa je potrebno usposobiti ustrezno 
število inštruktorjev, ki bodo učencem pomagali in svetovali pri opravljanju 
prakse. 
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Delovne organizacije morajo tudi pravočasno pripraviti plane kadrovsko- 
izobraževalnih potreb, kajti le tako lahko ustrezno izvajajo naloge, ki so pod- 
laga za graditev novih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v usmer- 
jenem izobraževanju. 

Ko sprejemamo zakon, se zavedamo, da je to le zaključek prve faze pre- 
obrazbe vzgoje in izobraževanja. Z zakonom postavljamo temelje, ki jih mo- 
ramo z vso odgovornostjo uresničiti v konkretni praksi v obdobju, ki je pred 
nami. Cas, ki je na voljo za potrebne priprave za prehod na usmerjeno izobra- 
ževanje, je kratko odmerjen, zato je naloga vseh subjektov, da z vso odgovor- 
nostjo sprejemamo in organiziramo del nalog, ki nam je zaupan. Sleherno od- 
lašanje in nenačrten ter neodgovoren pristop lahko povzroči precej težav je- 
seni, ko bodo prvi mladi začeli pouk po programu usmerjenega izobraževanja. 
Nerešene praktične, vsebinske, tehnične rešitve ter pomanjkljive priprave pa 
bi nedvomno največ oškodovale generacije, ki jih bo v jeseni zatekel pričetek 
učnovzgojnega procesa usmerjenega izobraževanja. Menimo, da bi bilo po- 
trebno v tem trenutku storiti predvsem naslednje: 

Prvič, takoj je potrebno oblikovati tiste posebne izobraževalne skupnosti, 
ki doslej še niso bile oblikovane. 

Drugič, za uspešno izvajanje nalog je nujna koordinirana akcija pri obli- 
kovanju mreže šol v vseh sredinah. Dokončno je treba preseči lokalne interese 
posameznih sredin. 

Tretjič, začeti mora ustrezna akcija za pravočasno oblikovanje vseh 
vzgojnoizobraževalnih programov in priprave učbenikov. 

Četrtič, zagotoviti oziroma usposobiti moramo ustrezne manjkajoče kadre, 
tako za izvajanje teoretičnega kot praktičnega dela usmerjenega izobraževanja. 
Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Prijavljenih razpravljalcev ni več. Zeli 
še kdo besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Irena Kernel, delegatka Zbora 
združenega dela za področje prosvete in kulture, 1. okoliš, Ljubljana-Center. 

Irena Kernel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 1. okoliša, za področje prosvete in kulture, Ljubljana-Cen- 
ter, umika predlog amandmaja k 153. členu predloga zakona o usmerjenem iz- 
obraževanju, ker je vsebina amandmaja delno že zajeta v predlogu amandmaja, 
ki ga je Zakonodajno-pravna komisija danes posredovala k temu členu 
pismeno. 

Skupina delegatov vztraja pri predlogu amandmaja za nov 113. člen in po- 
daja poleg pismene utemeljitve, ki ste jo prejeli danes na klop, še naslednja 
izhodišča pri oblikovanju tega nujno potrebnega amandmaja. 

1. V amandmaju smo hoteli načelno opredeliti naloge šolske knjižnice v 
sodobnem usmerjenem izobraževanju na srednji, višji in visoki stopnji ter v 
nadaljnjem permanentnem izobraževanju. 

2. Predlog zakona o usmerjenem izobraževanju sega v svojih vsebinskih 
izhodiščih v prihodnost, zato ne moremo za področje knjižničarstva stopiti 
korak nazaj, kot to navajamo v pismeni obrazložitvi amandmaja. 

3. 20. 2. 1980 smo na seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije 
sprejeli zakon o osnovni šoli, ki v 38. členu — verjetno ga ni potrebno brati - 
opredeljuje naloge sodobne osnovnošolske knjižnice. Vloga knjižnice v osnovni 



24 Zbor združenega dela 

šoli je torej ustrezno zajeta, za izobraževanje na ostalih stopnjah pa načelnih 
usmeritev nimamo. 

4. V skladu z novimi sodobnimi pogledi na proces vzgoje in izobraževanja 
je bilo leta 1974 v Ženevi sprejeto stališče UNESCA, da je šolska knjižnica 
na srednji stopnji šolanja multimedijski center, vključena v vzgojnoizobraže- 
valni sistem šole in ima v njem osrednje mesto, mimo katerega ne moreta ne 
učitelj ne učenec. 

Zakon ne sme izhajati iz sedanje prakse. 
o. Knjižnica, kot eden od partnerjev za osvajanje znanja, mora biti organ- 

sko vključena v vzgojnoizobraževalni proces s svojo specifično didaktično me- 
todološko usmerjenostjo v skladu s sodobno pedagoško teorijo. 

Iz dosedanjih dognanj je razvidno, da je treba v vzgojno-izobraževalnem 
procesu posredovati znanje ob uporabi dokumentov primarnih in sekundarnih 
in ob soočenju informacij različnega izvora. Tako spodbudimo v učečem se 
aktivno ne avtoritativno obravnavo in lastne odločitve. Knjižnica omogoča in- 
terdisciplinarnost in usposobljenost za permanentno izobraževanje in stro- 
kovno izpopolnjevanje, zato je v tem zakonu ne smemo izpustiti. 

Predsednik Emil Tomažič: Ugotavljam, da skupina delegatov iz 1. 
okoliša umika amandma k 153. členu. O njem ne bomo razpravljali. Vztraja 
pa pri amandmaju k 113. členu, o katerem bomo razpravljali in sklepali. 

K besedi se je prijavil tovariš Mirko Vintar, delegat Zbora združenega 
dela za področje kulture in prosvete, 2. okoliš, Ljubljana-Siška. 

Mirko Vintar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Sem član skupine delegatov, 2. okoliša občin za področje prosvete in kulture 
s sedežem v občini Ljubljana-Šiška. Delam pa na Višji upravni šoli. 

Stališča in amandmaje, ki jih predlagamo, je naša skupina delegatov ob- 
ravnavala na svoji seji ter jih sprejela na koordinacijskem sestanku dne 
24. 3. 1980. Podprli pa so jih tudi drugi delegati ljubljanskih občin. 

Zavedajoč se pomena zakona o usmerjenem izobraževanju, smo na Višji 
upravni šoli o njem zelo podrobno razpravljali. Ker ta zakon v celoti ureja 
tudi področje visokega šolstva, je razumljivo, da smo še posebno pozorno pro- 
učili prav te določbe zakonskega predloga in tudi predlagali nekaj dopolnitev 
oziroma amandmajev. 

Večina naših amandmajev se nanaša na potek študijskega procesa, v ko- 
likor ga zakon ureja. Amandmaji so usmerjeni v izboljšave zakonskega bese- 
dila, ki bi omogočale in vzpodbujale doslednejše izvajanje načel sprotnega 
študija, skrajševanje študija in povezovanja študentskih pravic z dolžnostmi. 
Iz navedenih razlogov smo torej predlagali amandmaje k 96. členu in k drugi 
alinei prvega odstavka 166. člena. 

Ker je večji del obrazložitve k tem našim predlogom dal že delegat Skup- 
ščine občine Ljubljana-Center, tega ne bi ponovno navajal. 

Druga skupina naših predlogov pa se nanaša na ponavljanje letnika. Prav 
je, da se v visokem šolstvu ohrani pravica do ponavljanja prvega letnika, če 
je študent pokazal vsaj minimalne rezultate, ker je prehod iz srednjega v 
visoko izobraževanje pri mnogih študentih povezan z velikimi težavami — sta- 
novanje, štipendija, nov način študija itd. iNe vidimo pa razloga, zakaj naj bi 
študent, ki teh začetnih težav ni imel oziroma jih je uspešno prebrodil, imel 
pravico, da potem ponavlja enega izmed naslednjih letnikov. Vnaprej je 
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namreč jasno, da se bodo najkasneje v zadnjem letniku mnogi lahko name- 
noma poslužili te pravice, namreč namenoma bodo opravili le toliko izpitov, 
kolikor bo za ponavljanje predpisano, namesto da bi čim prej opravili vse in se 
čim prej redno zaposlili. Namen predlagatelja najbrž ni bil, da bi s tako za- 
konsko ureditvijo spodbujal študente k podaljševanju študija in je do takšne 
formulacije verjetno prišlo nehote. Predlagamo, da se možnost ponavljanja 
lenika v visokem šolstvu omeji le na prvi. letnik. 

Ostalih naših predlogov oziroma amandmajev ne bi obravnaval podrob- 
no, zato ker so naše predloge delegati že dobili. Ce bo potrebno, jih bom ob- 
razložil kasneje. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo besedo? (Da.) Besedo ima 
tovarišica Sonja Marič, delegatka Zbora združnega dela za področje prosvete 
in kulture, 7. okoliš, Maribor. 

Sonja Marič: Strinjam se s tovarišico Kernelovo, predstavnico sku- 
pine delegatov za področje prosvete in kulture 1. okoliša, ki ne namerava 
umakniti amandmaja k 113. členu zakona o usmerjenem izobraževanju. 

V Mariboru smo tako knjižničarski delavci kot tudi ostali delegati iz 
združenega dela o tem amandmaju razpravljali in menimo, da predlagani člen 
ureja status knjižnic v usmerjenem izobraževanju, šolskih knjižnic v usmer- 
jenem izobraževanju in vsebino knjižničnega dela. Knjižnice so že sedaj 
prisotne v vseh vzgojno-izobraževalnih organizacijah, na vseh stopnjah usmer- 
jenega izobraževanja in zato pomeni predlagani amandma samo uzakonitev 
obstoječega stanja, ne pomeni pa nobenih dodatnih obremenitev za združeno 
delo. 

O knjižničarskih delavcih za srednje šole je v predlogu zakona o usmer- 
jenem izobraževanju govora v 173. členu. Za visoko šolstvo pa jih lahko naj- 
demo med strokovnimi sodelavci v 180. členu. 

Pridružujem se mnenju tovarišice Kernelove, da je zakon o osnovni šoli, 
ki smo ga pred kratkim sprejeli, statusno uredil osnovnošolsko knjižnico, ne 
vidim pa nobenega razloga, zakaj tega stanja, torej knjižnic, ki so prisotne 
pri vseh stopnjah usmerjenega izobraževanja, ne bi uredil tudi zakon o us- 
merjenem izobraževanju. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? (Da.) Besedo 
ima tovariš Jože Gabrovšek, delegat Zbora združenega dela za področje gospo- 
darstva, 38. okoliš, Ljubljana-Šiška. 

Jože Gabrovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delega- 
ti! Dovolite, da se v razpravi opredelim do stališča Zakonodajno-pravne ka- 
misije k 119. členu zakona. 

Delegati smo mnenja, da določilo navedenega člena v ničemer ne ome- 
juje, nasprotno, prepričani smo, da določilo tega člena le omogoča združe- 
nemu delu v izobraževalnih centrih in službah skupaj z ostalimi dejavniki 
usmerjenega izobraževanja hiter ter učinkovit prehod na usmerjeno izobra- 
ževanje. 

Delegati ljubljanskih občin smo na usklajevalnem sestanku dne 24. 3. tudi 
v celoti podprli predloženi amandma, ki je v predlogu zakona in Izvršnega 
sveta le redakcijskega značaja. Hvala lepa! 
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Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? (Da.) Besedo 
ima tovariš Andrej Kuzman, delegat Zbora združenega dela za področje pro- 
svete in kulture, 9. okoliš, Celje. 

Andrej Kuzman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegati skupine delegacij prosvetno-kulturnega področja 9. okoliša so 
me pooblastili, da razpravljam o problematiki usmerjenega izobraževanja. 

Ker pa se moja razprava ne nanaša konkretno na določila in tekst pred- 
loga zakona o usmerjenem izobraževanju, temveč na probleme, s katerimi se 
srečujemo v vzgojno-izobraževalnih organizacijah ob prehodu na usmerjeno 
izobraževanje, jo lahko obravnavamo tudi pri 17. točki dnevnega reda v ok- 
viru delegatskih vprašanj. 

Restrikcije glede uvoza in naložb v družbene dejavnosti ter stopnja za- 
poslovanja so vsem znanje — gre za resolucijo o politiki izvajanja družbenega 
plana za obdobje 1976—1980 v letu 1980. 

Olajšav so zaenkrat deležne le osnovne šole. Ker pa se v prehodu na us- 
merjeno izobraževanje, ki zahteva za posamezne predmete oziroma predmete 
skupine specialno opremljene učne prostore, obvezno izpopolnjevanje uči- 
teljev ter zaradi povečane vloge splošnih izobraževalnih predmetov tudi zapo- 
slovanje novih učiteljev, je jasno, da bo ob upoštevanju omenjenih restrikcij 
uvajanje usmerjenega izobraževanja močno oteženo. Želeli bi odgovor na na- 
slednja vprašanja: 

1. Ali lahko pričakujemo izjemo pri trošenju dodatnih sredstev za izo- 
braževanje učiteljev na seminarjih za usmerjeno izobraževanje? 

2. Kdaj je realno pričakovati, da si bodo vzgojno-izobraževalne organiza- 
cije srednjega usmerjenega izobraževanja zagotovile opremo obvezno že za 
šolsko leto 1980/81 in pod kakšnimi pogoji? 

3. Ali je pričakovati olajšave pri zaposlovanju novih delavcev v vzgojno- 
izobraževalnih organizacijah srednjega usmerjenega izobraževanja glede na 
omenjene restrikcije? 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? Vprašujem 
predstavnika predlagatelja, če želi besedo? Besedo ima tovariš Peter Win~ 
kler, namestnik predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobraže- 
vanje. 

Peter Winkler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Današnji predlogi in pripombe in vrsta amandmajev, ki so bili dani v raz- 
pravi, so nastali na podlagi zakonskega predloga, danega v razpravo dele- 
gacijam. Zato komite ni mogel upoštevati tistih predlogov amandmajev, ki jih 
je Izvršni svet predložil kasneje in tudi ne predlogov, ki jih je predložila Za- 
konodaj no-pravna komisija. Je pa pretežen del amandmajev pokrit v celoti 
ali deloma z amandmaji, ki sta jih predložila Zakonodajno-pravna komisija 
in Izvršni svet. Gre pa tudi za nove predloge in nove amandmaje, ki jih bo 
predlagatelj temeljito proučil in se do njih opredelil in sprejel vse tiste, ki so 
v skladu z intencijo in koncepcijo zakona. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Glede na konkretno zastavljena vpraša- 
nja v razpravi, zlasti zadnjega razpravljalca, predlagam, da se vprašanja pre- 
kvalificirajo v delegatsko vprašanje in se odgovor posreduje danes pri zadnji 
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točki dnevnega reda ali pa na naslednji seji zbora. Se delegat tovariš Kuzman 
strinja s tem predlogom? (Da.) Želi še kdo besedo? 

Ce ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo. Že v uvo- 
du sem omenil, da mora zbor zavzeti stališče do predlogov in stališč Družbe- 
nopolitičnega zbora. Prehajamo torej na glasovanje o predlogih in stališčih 
Družbenopolitičnega zbora. Kdor je za predlagana stališča in predloge Druž- 
benopolitičnega zbora, naj prosim glasuje! (137 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da so stališča in predlogi Družbenopolitičnega zbora sprejeti 
z večino glasov. 

Sedaj se je potrebno izreči še o nadaljnjem postopku obravnave predloga 
zakona z vsemi amandmaji, ki so bili vloženi. Ker je potrebno zakon čim prej 
sprejeti, smo se s predsedniki zborov dogovorili, v soglasju s predlagateljem 
zakona, da bi nadaljevali današnjo sejo z obravnavo predloga zakona o us- 
merjenem izobraževanju čez 15 dni, to je 9. aprila 1980. Ker gre za nadaljeva- 
nje današnje seje, morajo prisostvovati na seji 9. aprila delegati, ki so navzoči 
na današnji seji zbora. 

Na podlagi predloga Zakonodajno-pravne komisije in predlogov iz do- 
sedanjih razprav predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Sklepanje o predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju se odloži. 
2. Nadaljevanje obravnave o predlogu zakona o usmerjenem izobraževa- 

nju bo 9. aprila 1980. 
Nadaljevanja seje Zbora združenega dela se udeležijo delegati, ki so pri- 

sotni na današnji_seji. 
3. Zbor združenega dela imenuje v medzborovsko skupino delegatov to- 

varišico Vilmo Manček, delegatko skupine delegatov 21. okoliša, Novo mesto, 
gospodarsko področje in članico Odbora za družbenoekonomske odnose naše- 
ga zbora in tovariša Janka Murausa, delegata skupine delegatov 16. okoliša 
Maribor, prav tako gospodarsko področje. 

Skupina delegatov naj skupaj s skupinami delegatov Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora ter Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije 
in predstavnikov predlagatelja zakona prouči predlagane amandmaje, pred- 
loge, mnenja in stališča izražena v razpravi na seji zbora, pri čemer naj upo- 
števa predloge in stališča Družbenopolitičnega zbora in o tem poroča zboru. 

Seja medzborovske skupine delegatov bo 27. marca ob 9. uri v prostorih 
Skupščine SR Slovenije. 

Zeli kdo o tem sklepu razpravljati? (Nihče.) Ce ne, potem prosim, da o 
njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (133 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

(Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11.45). 

Predsednik Emil Tomažič: Prehajamo na 4. točko dnevne- 
ga reda, to je na predlog zakona o skupnostih socialnega varstva, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Franc 
Hočevar, namestnik predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in so- 
cialno varstvo. 
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Franc Hočevar: Tovarišice in tovariši delegati! 
V pripravah predloga zakona o skupnostih socialnega varstva je predla- 

gatelj prejel veliko pripomb in stališč, ki so pomenila pomembno dopolnitev 
besedila predloga zakona o skupnostih socialnega varstva, predloženega Skup- 
ščini SR Slovenije v obravnavo v mesecu novembru 1979. 

Na osnovi pripomb Skupnosti socialnega varstva, odborov zborov Skup- 
ščine SR Slovenije in Zakonodajno-pravne komisije ter svetov Republiške 
konference Socialistične zveze, Zveze sindikatov Slovenije je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije predložil zborom Skupščine SR Slovenije novo bese- 
dilo predloga zakona o skupnostih socialnega varstva, ki se razlikuje od prvot- 
nega predloga v tem, da je v uvodnih členih pojasnjena vsebina socialnega 
varstva, jasneje opredeljena vloga skupnosti socialnega varstva, razmejena 
vsebina dela občinskih in republiške skupnosti socialnega varstva, določeno je, 
da se s samoupravnimi sporazumi o ustanovitvi skupnosti socialnega varstva 
opredeljujejo tudi naloge skupnosti in ne le organizacija, sestava in poobla- 
stila ter druge organizacijske vidike delovanja skupnosti socialnega varstva. 

Nadalje je določeno, da se v skupnostih socialnega varstva ustanoviteljice 
in druge samoupravne interesne skupnosti dogovorijo o skupnih strokovnih 
podlagah za oblikovanje socialno-varstvenih elementov za samoupravne spo- 
razume o temeljih planov. Nadalje je določeno, da v skupnostih socialnega 
varstva ustanoviteljice in druge samoupravne interesne skupnosti v katerih 
se delavci, drugi delovni ljudje in občani sporazumevajo o uresničevanju so- 
cialno-varstvenih pravip, s samoupravnimi sporazumi uskladijo določene vi- 
dike socialnega varstva in socialno-varstvene elemente /a samoupravne spora- 
zume o temeljih planov vseh skupnosti, v katerih delovni ljudje in občani 
uresničujejo socialno-varstvene pravice. 

Tako spremenjeno besedilo predloga zakona se pomembno razlikuje od 
prvotnih dopolnitev besedila predloga zakona o skupnostih socialnega varstva, 
ki je bilQ predloženo Skupščini SR Slovenije v mesecu novembru 1979 in o 
katerem sta se razprava in sklepanje odložila z namenom, da se uskladijo 
razlike v pogledih na vlogo in organiziranost te skupnosti. 

Odbori zborov Skupščine SR Slovenije v razpravah o novem besedilu 
predloga zakona ugotavljajo, da so ustrezno upoštevane pripombe Sveta za 
socialno-zdravstveno politiko pri Predsedstvu Republiške konference Socia- 
listične zveze. Tudi Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slove- 
nije meni, da predloženo besedilo predloga zakona o skupnostih socialnega 
varstva ustrezno upošteva pripombe njegovih delovnih organov k prvotnemu 
tekstu besedila zakona o skupnostih socialnega varstva. 

Predlagatelj je v pripravi novega besedila zakona v celoti upošteval pri- 
pombo iz razprav v prvotnem besedilu, da so ustanoviteljice republiške skup- 
nosti socialnega varstva tudi občinske skupnosti socialnega varstva. S tem je 
omogočeno širše opredeljevanje in usklajevanje socialnega varstva tako med 
delovnimi ljudmi in občani, ki se združujejo v občinskih skupnostih socialnega 
varstva kot tudi celovito opredeljevanje in usklajevanje interesov delavcev, 
delovnih ljudi in občanov v Skupnosti socialnega varstva Slovenije. 

Predlog zakona o skupnostih socialnega varstva je oblikovan na izhodišču, 
da si svoje osebne in skupne potrebe ter interese po socialnem varstvu de^ 
lavci, drugi delovni ljudje in občani, zagotavljajo z oblikovanjem in ustvar- 
janjem pogojev za uresničevanje socialnega varstva v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela, v krajevnih skupnostih in v samoupravnih interesnih 
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skupnostih, ki so jih ustanovili za posamezna področja ter da se zaradi poeno- 
tenega opredeljevanja in oblikovanj meril in ciljev ter politike socialnega 
varstva povezujejo v skupnost socialnega varstva. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da o predlogu zakona o 
skupnostih socialnega varstva razpravljate in ga sprejmete. 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci odborov in komisije 
ustno dopolniti poročila? ('Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem najprej amandmaje Zakonodajno-pravne komisije 
k 3., 10. in 11. členu in redakcijske amandmaje k 16., 24. in 27. členu, ki so 
razvidni iz poročila in dodatnega poročila komisije. Predlagatelj se z amand- 
maji strinja. Se tudi odbora strinjata z amandmaji? (Se strinjata.) 

Zboru predlagam, da o vseh amandmajih Zakonodajno-pravne komisije 
glasujemo skupaj. Nasprotuje kdo takemu predlogu? (Ne.) Prosim, da se o 
njih izrečemo. Kdor je za predlagane amandmaje Zakonodajno-pravne ko- 
misije, naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? i(Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 3., 10. in 
11. členu in redakcijski amandmaji k 16., 24. in 27. členu soglasno sprejeti. 

Ker je amandma Odbora za družbenopolitični sistem in Odbora za druž- 
benoekonomske odnose našega zbora k 11. členu vsebinsko že vsebovan v 
amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k temu členu, amandmaja k 16. in 
24. členu pa sta istovetna z amandmajema Zakonodajno-pravne komisije, o teh 
amandmajih ne bomo glasovali, ker smo jih že sprejeli kot amandmaje Zako- 
nodajno-pravne komisije. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o skupnostih socialnega varstva v 
celoti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (129 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o skupnostih socialnega varstva soglas- 
no sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izda- 
jo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o revalorizaciji in amortiza- 
ciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, z osnutkom zakona, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, 
da obravnava zakon v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije, in sicer, da se združita prva in druga faza tako, da se 
hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in osnutek zakona. 
Zeli kdo o predlogu Izvršnega sveta glede združitve obeh faz postopka raz- 
pravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, potem bomo o predlogu glaso- 
vali. Kdor je za predlog Izvršnega sveta o združitvi faz, naj prosim glasuje! 
(125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? 
(Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije sprejet 
z večino glasov. Tako bomo obravnavali in sprejemali hkrati predlog za izdajo 
zakona, z osnutkom zakona. 
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Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci od- 
borov in komisije dopolniti poročila? (Želijo.) Besedo ima tovarišica Evlalija 
Pajer, poročevalka Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja našega zbora. 

Evlalija Pajer: Zaradi jasnosti poročila podajam dodatno obraz- 
ložitev k poročilu Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja. 

Kot je razvidno iz poročila odbora k predlogu za izdajo zakona o revalo- 
rizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, z 
osnutkom zakona, z dne 11. 2. 1980, se odbor ni dokončno opredelil glede stop- 
nje amortizacije, ki naj bi se obračunavala od revalorizirane vrednosti stano- 
vanjskih hiš in stanovanj, ker še ni pridobil o tem mnenja Odbora Zbora 
občin za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja. 
Tudi ta odbor se v tej fazi sprejemanja zakona še ni dokončno odločil o stop- 
nji amortizacije. Predlagatelju je predlagal, da ponovno prouči ta problem v 
posameznih občinah in ugotovi, če obstajajo objektivni razlogi, zaradi kate- 
rih se ne bi mogla izdvajati predlagana stopnja amortizacije v višini 0,50 %. 
Odbor Zbora združenega dela za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja se bo zato o stopnji amortizacije dokončno opredelil v fazi predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o revalorizaciji in amortizaciji 
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, z osnutkom zakona. Hva- 
la lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Pričenjam razpravo. Besedo ima tova- 
rišica Silva Jelenko, delegatka Zbora združenega dela za področje gospodar- 
stva, 16. okoliš, Maribor. 

Silva Jelenko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v 
družbeni lastnini in predlaga naslednjo spremembo. 

Drugi odstavek 1. člena osnutka naj bi se glasil: »Ne glede na določbo 8. 
člena tega zakona je stopnja amortizacije stanovanjskih hiš in stanovanj v le- 
tu 1978, 1979 in 1980 lahko nižja od 1 % revalorizirane vrednosti, vendar pa 
v letu 1978 ne more biti manjša od 0,25%, v letu 1979 ne manjša od 0,32% 
in v letu 1980 ne manjša od 0,39 % revalorizirane vrednosti stanovanjskih 
hiš oziroma stanovanj.« 

Obrazložitev. V celoti se pridružujemo razlogom za podaljšanje prehod- 
nega obdobja za uveljavitev uvedbe 1-odstotne amortizacije, skladno s preho- 
dom, na ekonomske stanarine, kot so navedeni v obrazložitvi k osnutku zako- 
na in jih ne bom ponavljala. 

Stanovanjsko gospodarstvo mora po pravilniku o načinu izkazovanja re- 
zultatov revalorizacije stanovanjskih hiš redno izvajati revalorizacijo vrednosti 
stanovanjskih hiš, s čimer se knjižna vrednost stanovanjskih hiš izenačuje z 
realno vrednostjo. Tako se ta kljub zvišanju cen stanovanj takoj odrazi v zvi- 
šanju revalorizirane vrednosti stanovanj, vpliva pa tudi na udeležbo amortiza- 
cije v strukturi stanarine. 
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V okviru tako imenovane socialne stanarine ni mogoče kriti 1 odstotne 
ekonomske amortizacije, zato so tudi bile predpisane nižje stopnje amortiza- 
cije, in sicer v letu 1978 0,25 %, v letu 1979 0,32 %. 

Konkretni podatki kažejo, da se pri stopnji amortizacije 0,39 % v letu 
1980 sredstva za vzdrževanje povečajo samo za 20,8%, zato menimo, da je 
z naše strani predlagana stopnja amortizacije dejansko že na gornji meji re- 
alnih možnosti. 

Stopnja amortizacije 0,50 odstotkov povzroča že takšen porast amortiza- 
cijskih sredstev, da se sredstva za vzdrževanje hišnih svetov povečajo samo 
za 2,9 odstotkov. Zato menimo, da je ta stopnja nesprejemljiva. 

Prehod na ekonomske stanarine je po samoupravnih sporazumih določen 
postopoma do leta 1985. Doslej je realizirano le enkratno povišanje stanarin 
v okviru tega predloga in to v večini primerov šele s 1. 12. lanskega leta ozi- 
roma si. 1. letos, ponekod pa bo realizirano s 1. 4. tega leta. 

V osnutku zakona predlagana minimalna stopnja amortizacije v višini 
0,50 odstotka za leto 1980, bi nujno negativno vplivala na smotrnejše go- 
spodarjenje s stanovanjskim skladom hiš v družbeni lastnini. Sam prehod na 
ekonomske stanarine se je s 1. 1. 1980 komaj začel izvajati. Znatno povišana 
stopnja amortizacije pa bi se dejansko uvedla z istim datumom, kar bi pome- 
nilo, da bi ostalo hišni samoupravi le minimum sredstev. To pa ni v skladu s 
sprejetimi stališči, sklepi in priporočili za nadaljnji razvoj samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu SR Slovenije. 

O porabi amortizacije odločajo Zbori uporabnikov pri stanovanjski skup- 
nosti. Torej ne neposredno hišna samouprava. Predlagali smo že prej in po- 
novno poudarjamo, da naj bi skladno s postopnim prehodom na ekonomske 
stanarine, postopoma naraščala tudi stopnja amortizacije, ker je edino na ta 
način zagotovljena materialna osnova hišne samouprave. 

Osnutek zakona določa najmanjšo stopnjo amortizacije, to pa omogoča, ' 
da je ta stopnja v posameznih občinah glede na specifične razmere lahko 
tudi višja. Hvala lepa! 

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

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o reva- 
lorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, z 
osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih de- 

lovnih teles zbora in Skupščine ter predloge dane v razpravi na seji zbora. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega skle- 

pa? (Nihče.) Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (131 delegatov 
glasuje za.) Je ićdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat). 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovah ter načinu obračuna- 
vanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 do 1980, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 
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Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Poročevalca odbora 
in komisije? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Franc Kolmanič, delegat Zbora 
združenega dela, za področje gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Franc Kolmanič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov s področja gospodarstva, 16. okoliša, Maribor je ob- 
ravnavala predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje 
samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 
1975—1980. 

Skupina podpira prizadevanja, da je na žiro računih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti med letom kar najmanj sredstev, s katerimi bi lahko, vsaj 
nekaj časa gospodarilo združeno delo. Ocenjujemo, da kaže poiskati čim bolj 
preprost in racionalen način za angažiranje sredstev samoupravnih interesnih 
skupnosti za potrebe združenega dela. Rešitve v osnutku zakona tega ne zago- 
tavljajo in bi bili efekti takih rešitev, posebej še, če so sredstva na žiro računih 
manjša, vprašljivi. 

Opozarjamo tudi na problem izvajanja določil tega zakona v zasebnem 
sektorju. Ugotavljamo, da v predvidenih rokih in sedanji kadrovski zasedbi, 
davčna uprava ni sposobna realizirati predlaganih zakonskih ukrepov. 

Kolikor se ugotovi, da stanje sredstev na žiro računih in likvidnostna si- 
tuacija kažeta na potrebnost zakona, je v prvi fazi sprejemljivejša variantna 
rešitev. 

Predlagamo, da se variantna rešitev, ki izhaja iz zakona, temeljiteje pro- 
uči in nakažejo rešitve za naslednje srednjeročno obdobje. V zakon pa naj se 
vključijo tudi samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje, ka- 
terih sredstva na žiro računih so še večja. 

Podpiramo dodatno poročilo k predlogu za izdajo zakona, ki ga je danes 
posredoval Odbor za finance. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima tovariš Bojan Sever, de- 
legat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 9. okoliš, Idrija. 

Bojan Sever: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Na seji delegacije za Zbor združenega dela občine Idrija smo obravna- 
vali predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osno- 
vah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samo- 
upravnih interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti v letih 1975 
do 1980, s tezami za osnutek zakona. 

Delegati smo soglašali s tem, da je treba na področju financiranja samo- 
upravnih interesnih skupnosti doseči ustrezne sistemske spremembe, ki bodo 
onemogočile sedanji položaj, ko se na žiro računih samoupravnih interesnih 
skupnosti zbirajo znatni presežki. Zanimanje za predlagane variantne rešitve 
je veliko, tako v združenem delu kot v interesnih skupnostih, vendar smo 
ocenili, da gradivo, kot je bilo predloženo, ne ustreza predvsem iz naslednjih 
razlogov. 

1. Predlagani način obračunavanja in vplačevanja prispevkov nujno po- 
meni povečanje administrativnega dela na vseh nivojih, ki jih predlog obrav- 
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nava: v organizacijah združenega dela, v samoupravnih interesnih skupnostih 
in v službah družbenega knjigovodstva. 

Sodeč po obrazložitvi, bo predlagani način plačevanja prispevkov dajal 
rezultate le v drugače finančno organiziranem združenem delu in bo vzorčno 
preizkušen v organizacijah združenega dela, ki imajo za to ustrezne pogoje. 
Sprašujemo se, kako bo v drugih sredinah, kjer teh pogojev ni in jih še ne bo 
 verjetno je tu mišljena računalniška obdelava podatkov. 

Zavedati se moramo, kaj za organizacije združenega dela pomeni dvojno 
obračunavanje, en obračun za delavce s stalnim prebivališčem v SR Sloveniji in 
drug obračun za delavce iz drugih republik. 

Ocenjujemo, da bi morali rešitve na tem področju posebej pretehtati z 
vidika večanja administracije in sistem oblikovati tako, da bodo rešitve po- 
zitivne, ne pa take, da z enim problemom zamenjujemo drugega. Ni dovolj, da 
kritiziramo pretirano razraščanje administracije, hkrati pa ob sprejemanju 
zakonov na to pozabljamo. 

2. Podpiramo predlagano rešitev, da se ne glede na izplačilo osebnih do- 
hodkov, prispevki vplačujejo od 20. do 25. v mesecu. To bi dejansko omogo- 
čilo, da' se sredstva ne bi zadrževala na žiro računih SIS, medtem ko združeno 
delo potrebuje obratna sredstva. 

3. Za drugi del predlaganih sprememb, ki bi onemogočile oblikovanje 
presežkov nad letnimi dogovorjenimi programi, pa menimo, da ni najbolj 
racionalen. Primerneje bi bilo, da se resnično uveljavijo stališča, ki jih v 
zvezi s tem problemom zagovarjamo že vse tekoče srednjeročno obdobje. Pri- 
znati moramo, da so že danes dani vsi instrumenti in osnove za poračunava- 
nje presežkov in za njihovo vračanje v združeno delo, pa se jih ne poslužu- 
jemo. Sprašujemo se, če je zaradi neizvrševanja dogovorjenega potrebno spre- 
minjati in uvajati nove sisteme. S takim pristopom bi morali prenehati in do- 
sledno vztrajati na izvajanju sprejetih sporazumov in dogovorov. 

4. Res je, da smo se doslej o presežkih samoupravnih interesnih skupnosti 
pogovarjali le na koncu poslovnega leta, ko so se občasno oblikovali večji 
zneski, ki smo jih usmerjali za najrazličnejše namene. Zato podpiramo pred- 
log, da naj bo poračun presežkov trimesečen, vendar naj bo izveden čim bolj 
racionalno. V primeru, ko bi ob trimesečju ugotovili presežek, v primerjavi 
g finančnim planom za to obdobje, bi morala avtomatično slediti sprememba 
prispevne stopnje brez posebnih razprav. Hvala lepa! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima tovarišica Romana Vra- 
nješ, delegatka Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 7. okoliš, 
Nova Gorica. 

Romana Vranješ: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati! Skupina delegatov zbora združenega dela za gospodarsko pod- 
ročje in za kulturno-prosvetno področje je obravnavala predlog za izdajo za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovah ter načinu obračuna- 
vanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975—1980. Delegati so 
predlagali: 

Predlog za izdajo zakona naj se ne sprejme. Nerazumljivo je, da spreje- 
mamo zakon na koncu planskega obdobja, torej za nazaj. Strinjamo se, da je 
treba to problematiko zakonsko urediti, zato naj smernice, začrtane v pred- 
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logu zakona, veljajo za podoben zakon v naslednjem planskem obdobju. Hva- 
la lepa! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima tovarišica Pavla Glavač, 
delegatka Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 28. okoliš, 
Trbovlje. 

Pavla Glavač: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za 28. okoliš iz Zasavja je na včerajšnji seji obrav- 
navala predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o os- 
novah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje 
samoupravnih interesnih skupnosti za področje družbenih dejavnosti v letih 
1975—1980 in sprejela naslednja stališča: 

Skupina se okvirno strinja z ugotovitvami Odbora za finance Zbora 
združenega dela Skupščine SR Slovenije. Opozarja pa na vprašanja smotrno- 
sti spreminjanja vplačilnih stopenj vsake tri mesece. V organizacijah zdru- 
ženega dela se bo v zvezi z obračunavanjem prispevkov povečal obseg dela. 
Pojavljajo se vprašanja načina vplačevanja prispevkov za delavce iz drugih 
republik, vprašanje obveznosti in dohodka v organizacijah združenega dela za 
delavce, ki zapustijo organizacijo združenega dela. Način obračunavanja in 
vplačevanja prispevkov naj se reši na enostavnejši način. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovarišica Zora Mikuš, de- 
legatka Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. 

Zora Mikuš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. Sku- 
pine delegatov s sedežem v občini Kranj so na seji dne 19. 3. 1980 obravna- 
vale predlog za izdajo zakona, skupaj s tezami za osnutek in podprle predlog 
za izdajo zakona, sprejete pa so bile naslednje pripombe: 

Načeloma podpiramo usmeritev, ki naj bi dosledneje urejala financiranje 
samoupravnih interesnih skupnosti, vendar menimo, da način, ki je predla- 
gan v tezah, ni primeren. Izhaja iz poračunavanja presežkov sredstev, ki v 
naši občini ne dosegajo pomembne vsote. 

Izdelati je treba sistem, ki bo jasno povedal, kako angažirati vsa neporab- 
ljena sredstva, ne pa le preveč natečenih sredstev. 

Zakon bo, na osnovi sedanjih tez, nujno pomembno povečal obseg nalog 
in opravil in zato tudi zaposlovanje novih delavcev. Prizadete bodo delovne 
skupnosti skupnih služb, banke, SDK in samoupravne interesne skupnosti pa 
tudi drugi samoupravni in upravni organi zaradi trimesečnega spreminjanja 
prispevnih stopenj. 

Problem presežkov je mogoče rešiti še na druge načine. Zaostriti bi bilo 
treba spoštovanje določil zakona, dogovorov in sporazumov, da se bodo pre- 
sežki v celoti vsako leto vračali združenemu delu. Napredek bi dosegli tudi z 
bolj realno osnovo mase bruto osebnega dohodka. V kolikor bi uveljavili spre- 
membe zakona, predlagamo, da je osnova za financiranje programov vseh 
samoupravnih interesnih skupnosti dohodek ter da bi se izenačile osnove za 
financiranje dejavnosti tako, da bi bila osnova za vse samoupravne interes- 
ne skupnosti ali sedež TOZD ali domicil. 

Vključujejo pa naj se tudi sredstva, s katerimi razpolagajo skupne komi- 
sije podpisnic za oblikovanje in izvajanje štipendijske politike. Izvzeti bi bilo 
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treba samo tiste samoupravne interesne skupnosti, ki jih že drugi zadolžu- 
jejo za izvajanje socialne varnosti zaposlenih. 

Glede na druge pripombe, predvsem v zvezi s političnim uresničevanjem 
zamisli, menimo, da bi bilo primerno predlog predhodno vzročno preizkusiti. 
Hvala lepa! 

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

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o os- 
novah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje 
samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 
1975 do 1980, se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva mnenja, stališča in predloge, 

dane v poročilih pristojnih delovnih teles zbora in Skupščine ter predloge 
dane v razpravi na seji zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako predlaganega skle- 
pa? (Nihče.) Ce ne, prosim da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, 
naj prosim glasuje! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (5 delegatov.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o vodnem prispevku za leto 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki 
niso sklenili samoupravnega sporazuma, z osnutkom zakona, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini Slovenije, da ob- 
ravnava zakon v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije, in sicer, da se združita prva in druga faza tako, da se hkrati 
obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in osnutek zakona. 

Želi kdo o predlogu Izvršnega sveta razpravljati? (Nihče.) Ce ne, prosim, 
da o predlogu glasujemo. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim gla- 
suje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdr- 
žal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta o združitvi faz sprejet z večino 
glasov. Hkrati bomo obravnavali in sprejemali predlog za izdajo zakona in 
osnutek zakona. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca 
odbora in komisije poročilo ustno dopolniti? (Ne želita). Pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpra- 
vo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o vodnem prispevku za leto 1980, ki ga pla- 
čujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, z osnutkom za- 
kona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 
pravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih delovnih teles 
zbora in Skupščine. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega pred- 
loga sklepa? (Nihče.) Ce ne, prosim, da o predlogu sklepa glasujemo. Kdor 
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je za predlagani sklep, naj prosim glasuje? (133 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o republiški inšpekciji za ekonomske odnose s tujino, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Me- 
tod Kovač, podsekretar v Republiškem komiteju za ekonomske odnose s tujino. 

Metod Kovač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
S predlaganim zakonom o republiški inšpekciji za ekonomske odnose s tujino 
se zaokrožuje republiška zakonodaja na področju ekonomskih odnosov s tuji- 
no. Doslej smo v SR Sloveniji sprejeli zakon o Samoupravni interesni skup- 
nosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino, zakon o koordinacijskem 
odboru za organizacije združenega dela, .ki opravljajo posle zunanjetrgovinske- 
ga prometa, družbeni dogovor o usmerjanju višjih oblik gospodarskega sode- 
lovanja s tujino, ter sklepe in stališča o temeljnih usmeritvah organiziranja 
in razvoja zunanjetrgovinske mreže in zunanjetrgovinskih kadrov doma in v 
tujini. Pri tem je potrebno omeniti, da zakon o deviznem poslovanju in kre- 
ditnih odnosih s tujino v 196. členu določa, da opravljajo devizno kontrolo v 
tistem delu, ki ga republike in pokrajini urejajo s svojimi predpisi, s samo- 
upravnimi sporazumi in družbenimi dogovori pristojni inšpekcijski organi 
v republiki oziroma pokrajini. Pri nas pa je to predvidel že omenjeni zakon 
o Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tu- 
jino v svojem 53. členu. Nedavno sprejeti zakon o organizaciji in delovnem 
področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samo- 
stojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, pa je v 21. 
členu predvidel ustanovitev republiškega inšpektorata za ekonomske odnose s 
tujino kot organa v sestavu pri, Republiškem komiteju za mednarodno sode- 
lovanje. 

Z novimi sistemskimi zakoni na področju ekonomskih odnosov s tujino, 
ki so bili sprejeti v letu 1977 prehaja osnovni del odgovornosti na tem področju 
na organizacije združenega dela, urejanje medsebojnih odnosov pa se pre- 
naša na samoupravno sporazumevanje in neposredno dogovarjanje med sub- 
jekti, v gospodarstvu. Na ta način se krepi vloga in odgovornost republik in 
pokrajin na področju ekonomskih odnosov s tujino. Gre predvsem za način 
planiranja ekonomskih odnosov s tujino, oblikovanja, spremljanja in ures- 
ničevanja plačilno-bilančnega in devizno-bilančnega položaja SR Slovenije v 
plačilni in devizni bilanci Jugoslavije, način oblikovanja in uresničevanja po- 
litike dogovorjenega deviznega priliva in odliva ter kreditnih odnosov s tu- 
jino, za ugotavljanje, kako organizacije združenega dela izpolnjujejo medse- 
bojne odnose, pravice, obveznosti in odgovornosti glede priliva in odliva de- 
viz, najemanja in dajanja kreditov tujini, strukture devizne delitve, kot tudi 
ali se sklepajo in kako se izvršujejo samoupravni sporazumi o udeležbi v 
skupnem deviznem prihodku, o združevanju dela in sredstev z namenom po- 
večanja deviznega priliva, o združevanju ustvarjenih deviz za uresničeva- 
nje skupnih razvojnih programov in racionalne nadomestitve uvoza ter za 
doseganje drugih ciljev, zastavljenih na teh sporazumih, za način oblikova- 
nja in izvrševanja politike zunanjetrgovinske mreže ter politike zunanjetrgo- 
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vinskih kadrov doma in v tujini, uresničevanje nalog in obveznosti organiza- 
cij združenega dela pri izvrševanju te politike in za druga vprašanja na pod- 
ročju zunanjetrgovinske mreže in kadrov, kot tudi za uresničevanje sklepov 
Koordinacijskega odbora pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije za spod- 
bujanje sklepanja in obravnavanja že sklenjenih in novih pogodb s tujimi 
partnerji o dolgoročni proizvodni kooperaciji, poslovno-tehničnem sodelo- 
vanju, pogodb o pridobivanju in odstopanju tehnologije in pogodb o vlaganju 
sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega dela. 

Sprejeti republiški zakoni, ki temeljijo na zvezni zakonodaji in ustavi, 
predstavljajo s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori celoto po- 
slovanja s tujino. Zato je pomembno, da se v republiki zagotovi inšpekcijski 
nadzor na tem področju. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov na 
področju ekonomskih odnosov s tujino pri organizacijah združenega dela je 
samo delno v pristojnosti inšpekcijskih organov. Devizno poslovanje je v 
pristojnosti Zveznega deviznega inšpektorata, ostala področja pa so v pristoj- 
nosti Zveznega tržnega inšpektorata. 

Razmejitev pristojnosti med republiškim inšpektoratom za ekonomske 
odnose s tujino in zveznimi organi inšpekcije na tem področju je podana z 
razmejitvijo pravnega in samoupravnega urejanja tega področja med repu- 
blikami in pokrajinama ter federacijo. Podana je tudi razmejitev pristoj- 
nosti s Službo družbenega knjigovodstva in z Narodno banko Slovenije, ki 
opravljata samo dokumentarno kontrolo na tem področju. Potrebno pa bo za- 
gotoviti najtesnejše sodelovanje med temi organi na nivoju federacije in 
republike. 

V dosedanji razpravi o predlogu za izdajo zakona o republiški inšpekciji 
za ekonomske odnose s tujino je bila dana vrsta pripomb in sugestij. Zakono- 
dajno-pravna komisija in drugi odbori so se opredelili za alternativo k 8. točki 
tez za izdajo zakona, kar sprejemamo. Dana je bila tudi pobuda, da se v okviru 
pristojnosti republiške inšpekcije predvidijo tudi njene svetovalne in inštruk- 
tažne naloge. 

Predlagatelj bo vse pripombe in predloge upošteval pri oblikovanju osnut- 
ka zakona, zato predlagamo, da delegati sprejmejo predlog za izdajo zakona 
o republiški inšpekciji za ekonomske odnose s tujino. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želita poročevalca odbora in 
komisije poročilo ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Karli Lobnikar, delegat Zbora 
združenega dela, področje gospodarstva, 5. okoliš, Žalec. 

Karli Lobnikar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz gospodarskega področja, 5. okoliš, Žalec, ki delegira de- 
legate v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na seji dne 21. marca 
1980 obravnavala predlog za izdajo zakona o republiški inšpekciji za ekonom- 
ske odnose s tujino. 

V načelni razpravi se je strinjala s pomisleki Odbora za družbenopolitični 
in komunalni sistem Zbora občin glede ustanovitve tega organa v sedanjem 
trenutku, čeprav je iz formalno-pravnega vidika nov zakon utemeljen. Delega- 
cija meni, da ni samo formalno-pravni vidik, ampak tudi celovita ocena stanja 
na področju ekonomskih odnosov s tujino osnova za sprejetje takšnega zakona, 
ki bo urejal nadzor. Predvsem pa bi bilo potrebno najprej na podlagi ocene 
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stanja, uskladiti pristojnosti in obveznosti zveznih in republiških upravnih 
oziroma izvršnih organov na eni strani ter na drugi strani utrditi samoupravno 
urejanje odnosov. Ni namreč sprejemljivo, da samoupravne sporazume, katere 
sprejemajo člani v okviru Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske od- 
nose s tujino, v izvajanju dopolnjujejo ali spreminjajo pravni oziroma iz- 
vršni organi s svojimi odločitvami, kar se posledično odraža tudi v neustrez- 
nem samoupravnem sporazumevanju med posameznimi člani Samoupravne 
interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino. 

Strokovne službe samoupravnih organov bi morale odgovorno sodelovati 
pri planiranju in samoupravnem sporazumevanju v okviru Samoupravne in- 
teresne skupnosti za ekonomske odnose s tujino in ne naknadno uveljavljati 
svoje pristojnosti kot državni organ, saj na ta način ne more zaživeti noben 
samoupravni sporazum, sprejet po delegatski poti v Samoupravni interesni 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino. 

Nadalje menimo, da bi bilo potrebno z vidika plačilno-bilančnega in de- 
vizno bilančnega položaja republike oziroma pokrajine v okviru projekcije 
plačilne in devizne bilance Jugoslavije še pred sprejetjem tega zakona uvelja- 
viti v celoti izraz — ekonomski odnosi s tujino. To pomeni, da ne množimo 
samo vrsto ukrepov v smeri omejitve potrošnje razpoložljivih deviznih sred- 
stev, ampak da hitreje in bolj konkretno sprejemamo ukrepe v vzpodbujanju 
izvoza oziroma pridobivanju deviznih sredstev. Delegacija poudarja, da je mož- 
no perspektivno urejanje ekonomskih odnosov s tujino samo po samoupravni 
poti, kjer pa morajo tako republike in pokrajini kot tudi posamezni nosilci 
znotraj teh samoupravnih skupnosti odgovorno prevzeti obveznosti z vsemi 
posledicami. Ker želijo upravni in izvršni organi s svojimi administrativnimi 
posegi za vsako ceno uskladiti plačilno in devizno bilanco samo z omejitvami 
uvoza oziroma odliva deviznih sredstev, so vsi ti ukrepi le kratkoročni in ne 
zagotavljajo pospeševanja ekonomskih odnosov s tujino na sploh. Razen tega 
takšni ukrepi ne poznajo selekcijo med dobrimi in slabimi gospodarji in med 
nosilci izvoza in ostalimi. Prav tako pogosto delujejo časovno neusklajeno in 
povzročajo vrsto težav proizvodnim organizacijam, med drugim zaradi neselek- 
tivnosti tudi tistim, ki proizvajajo za izvoz. 

Menimo, da bi bilo potrebno zaradi boljšega uveljavljanja samoupravnih 
odnosov na tem področju omejevati pristojnosti upravnih in izvršnih organov 
in hitreje krepiti samoupravno sporazumevanje v okviru Samoupravne inte- 
resne skupnosti za ekonomske odnose s tujino. Nenazadnje bi kazalo stro- 
kovne službe v upravnih in samoupravnih organih bolj krepiti z delavci iz 
neposredne operativne zunanjetrgovinske prakse. 

Ker se v sedanji gospodarski situaciji že tako izredno prepletajo upravni 
in samoupravni ukrepi in postopki, delegacija meni, da ni primeren trenutek 
za širjenje administrativnih služb, in predlaga, da najprej učinkoviteje ure- 
dimo odprto vprašanje ekonomskih odnosov s tujino, da uskladimo sicer uprav- 
ni nadzor na tem področju in da šele na podlagi tega predlagatelj pripravi 
teze za sprejetje zakona o republiški inšpekciji za ekonomske odnose s tujino. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Ivan 
Kastrevc, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 16. okoliš, 
Maribor. 
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Ivan Kastrevc : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov s področja gospodarstva, 16. okoliš Maribor je obravnavala 
predlog za izdajo zakona o republiški inšpekciji za ekonomske odnose s tujino, 
s tezami in sprejela naslednja stališča: 

1. Ugotavljamo potrebo po upravnem nadzorstvu izvajanja republiških 
zakonov, dogovorov in sporazumov, kot je navedeno v 5., 6. in 7. odstavku 2. 
točke predloga za izdajo zakona o republiški inšpekciji za ekonomske odnose 
s tujino. 

2. Hkrati pa menimo, da bi bilo potrebno hkrati s sprejemanjem zakona 
o republiški inšpekciji za ekonomske odnose s tujino, urediti tudi stanje na 
področju ekonomskih odnosov s tujino, in sicer: natančno razmejiti stanje na 
področju ekonomskih odnosov s tujino, razmejiti delokroge posameznih nosil- 
cev nadzora in kontrole na področju ekonomskih odnosov s tujino, odgovoriti 
na vprašanje ali nosilci zunanjetrgovinskega poslovanja razpolagajo pravo- 
časno z vsemi akti, ki so potrebni za urejeno zunanjetrgovinsko poslovanje. 
Do slednjega vprašanja nas je vodila prav misel, da v nepravočasno usklaje- 
nih predpisih in sporazumih, ob množici kratkoročnih ukrepov, pride na eni 
strani do napak zaradi nerazumevanja, na drugi strani pa tudi do neupošte- 
vanja predpisov oziroma določil posameznih sporazumov. 

3. Zaradi daljnosežnosti zakona, ki bo urejal to področje, in ki se ne- 
posredno nanaša na združeno delo, bi bilo potrebno ta zakon sprejeti po red- 
nem postopku — v treh fazah, da bi v fazi osnutka zakona lahko organizirali 
poglobljeno razpravo v združenem delu. Na osnovi razprave bi bilo mogoče 
podati konkretne pripombe le k posameznim določbam osnutka zakona, ki v 
tezah še niso dovolj jasno opredeljene kot na primer: v 1. in 3. točki tez se 
uporablja beseda: »sodeluje«, ki pa je po našem mnenju premalo konkretna 
za formulacijo zakonskega določila na tem področju. Ali je republiški subjekt 
v sporazumevanju —- ali je republika subjekt v sporazumevanju, ali je le za- 
dolžena za izvedbo sporazumevanja med OZD. 

V besedilu tez se izmenično uporabljata izraza nadzor in upravna kon- 
trola, ki pa v resnici nista istovetna. Hvala lepa! 

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

1. Predlog za izdajo zakona o republiški inšpekciji za ekonomske odnose s 
tujino se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 
pravi osnutka zakona naj upošteva stališča, mnenja in pripombe, dane v poro- 
čilih pristojnih teles zbora in Skupščine ter predloge, dane v razpravi na seji 
zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ah dopolnitev tako oblikovanega pred- 
loga sklepa? (Ne.) Ce ne, prosim, da o predlogu sklepa glasujemo. Kdor je za 
predlagani sklep, naj prosim glasuje! (133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(6 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
usmeritvi dela depozitov družbenopolitičnih skupnosti pri Narodni banki Slo- 
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venije (ESA 434), ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca od- 
bora in komisije poročilo ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o usmeritvi dela depozitov družbeno- 
političnih skupnosti pri Narodni banki Slovenije. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (129 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se 
je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o usmeritvi dela depozitov družbenopolitičnih skupnosti pri Narodni banki 
Slovenije (ESA 433), ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet. 

Želi predstavnica Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Želita poročevalca odbora 
in komisije poročilo ustno dopolniti? (Ne.) Pričenjam razpravo. Zeli kdo raz- 
pravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in pre- 
hajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o usmeritvi dela depozitov družbeno- 
političnih skupnosti pri Narodni banki Slovenije. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (5 delegatov.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o financiranju programa vzpostavitve in organizacije republiške osnovne mreže 
merilnih postaj za varstvo zraka na območju SR Slovenije. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Izvršni svet. Zeli 
predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci odborov in 
komisije poročilo ustno dopolniti? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo 
na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 
IV. točki predloga odloka, ki je redakcijskega značaja in je razviden iz njenega 
poročila z dne 12. 3. 1980. Obveščeni smo, da se Izvršni svet z amandmajem 
strinja. Vprašujem poročevalca odborov, če se strinjata z amandmajem? (Da.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani amandma Zakonodajno- 
pravne komisije k IV. točki predloga odloka, naj prosim glasuje! (137 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k IV. točki so- 
glasno sprejet. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o financiranju programa vzpostavitve 
in organizacije republiške osnovne mreže merilnih postaj za varstvo zraka na 
območju SR Slovenije v celoti. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! 
(138 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predlog odloka o financiranju programa vzpostavitve 
in organizacije republiške osnovne mreže merilnih postaj za varstvo zraka na 
območju SR Slovenije sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 12. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o organizaciji in delu služb Skupščine SR Slovenije, ki ga je predložilo v ob- 
ravnavo Predsedstvo Skupščine SR Slovenije. 

Preden preidemo na obravnavo predloženega odloka, bi obrazložil raz- 
loge za predložitev ter na kratko povzel vsebino predloga odloka. 

Po določbi drugega odstavka 139. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije predlaga Predsedstvo Skupščine SR Slovenije zborom akt o organizaciji 
in delu služb Skupščine SR Slovenije. Na podlagi te določbe ter v skladu s 
408. členom poslovnika, ki določa naloge služb Skupščine, je predsedstvo pri- 
pravilo odlok o organizaciji in delu služb Skupščine SR Slovenije, ki ga v 
skladu z določbo 409. člena poslovnika sprejmejo vsi zbori Skupščine SR 
Slovenije. v 

Predlog odloka je pripravljen v skladu s 55. členom v lanskem letu 
sprejetega zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije ter republiških upravnih organov, ki smiselno velja tudi za ure- 
janje služb skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Po omenjeni določbi zakona 
se s tem aktom, skladno z naravo dela, ureja organizacija strokovnih služb 
Skupščine, obseg in zahtevnost nalog ter način vodenja, programiranja in 
opravljanja nalog ter pooblastila delavcev pri opravljanju del v Skupščini SR 
Slovenije. . ... . v, . 

Predlog odloka ureja temeljna vprašanja organizacije m dela siuzb m 
splošna vprašanja glede položaja, pravic in odgovornosti funkcionarjev ter 
vodilnih in drugih delavcev služb. Po predlogu odloka so^ službe Skupščine 
organizirane kot službe posameznih zborov in druge službe, ki opravljajo 
stalne haloge za Skupščino. 

Glede metode dela služb se delavci posameznih služb, pri opravljanju 
nalog iz delovnega področja zborov, njihovih delovnih teles ter komisij Skup- 
ščine, povezujejo v delovne skupine za proučitev posameznih zadev oziroma 
nalog ter za strokovno pripravo mnenj, stališč in predlogov. S takšnim pove- 
zovanjem delavcev v strokovne teame oziroma v delovne skupine, želimo do- 
seči celovito in vsestransko proučitev posameznih vprašanj, ki jih imamo v 
našem programu dela in so uvrščena na dnevne rede naših sej. 

S tako interdisciplinarno obravnavo zadev bodo službe Skupščine ozi- 
roma skupine strokovnih delavcev lahko nudile v obliki strokovnih mnenj de- 
legatom bolj proučeno in zanesljivejšo oporo pri oblikovanju stališč in odlo- 
čanju, s tem pa bo tudi olajšano delo delegatov v delovnih telesih. 

Tak način dela bo tudi omogočal ter spodbujal strokovno povezovanje ter 
poglabljanje znanja posameznih delavcev na posameznih področjih. K takšni 
organizaciji strokovnih služb nas silijo izkušnje iz dosedanje organizacije dela, 
saj je praksa v zadnjem obdobju pokazala, da je potrebno doseči povezovanje 
strokovnih delavcev v okviru strokovnih skupin, ki bodo lažje in ustrezneje 
obvladovale zahtevana področja, ki jih obravnavajo in o katerih navsezadnje 
odločajo zbori Skupščine. 

Predsedstvo Skupščine je proučilo tudi pripombe in predloge ter amand- 
maje delovnih teles Skupščine in zborov, ki so obravnavala predlog odloka in 
predlaga v skladu s pripombami Odbora za družbenopolitični sistem Družbeno- 
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političnega zbora amandmaje k 4., 5. in 18. členu predloga odloka, ki bolj 
precizno opredeljuje naloge strokovnih služb v odnosu do delegatov in ki ste 
jih prejeli na klop z ustrezno obrazložitvijo. Predsedstvo soglaša tudi z amand- 
majem Zakonodajno-pravne komisije k 39. členu predloga odloka, po katerem 
naj se ta člen črta, njegovo besedilo pa naj se prenese v 24. člen kot drugi 
odstavek, v besedilu kot ga predlaga Zakonodajno-pravna komisija. 

Z ostalimi amandmaji komisije pa predsedstvo ni soglašalo, ker predlaga 
črtanje vseh naslovov pred posameznimi členi predloga odloka. 

Predlagam, da predlog odloka skupaj z amandmaji obravnavamo in da 
ga po obravnavi tudi sprejmemo. 

Vprašujem poročevalce odbora in komisij, če želijo poročilo ustno dopol- 
niti? (Da.) Besedo ima tovarišica Breda Kolarič^Lah, poročevalka Zakono- 
dajno-pravne komisije. Prosim. 

Breda Kolarič-Lah: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Zakonodajno-pravna komisija umika svoje amandmaje k 21., 22., 23. in 
24. členu, razen amandmaja k drugemu odstavku 24. člena, ki je prenešen iz 
39. člena in soglaša z amandmaji Predsedstva Skupščine SR Slovenije k 4., 
5. in 18. členu predloga odloka. 

Predsednik Emil Tomažič: Pričenjam razpravo. Želi kdo razprav- 
ljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in preha- 
jamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih Predsedstva Skup- 
ščine SR Slovenije k predlogu odloka. Dajem na glasovanje amandmaje Pred- 
sedstva Skupščine SR Slovenije k 4., 5. in 18. členu predloga odloka. Zakonodaj- 
no-pravna komisija se z amandmaji strinja. Vprašujem poročevalca odbora, 
če se strinja z amandmaji? (Da.) 

Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim glasuje! (136 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Predsedstva Skupščine SR Slovenije k 4., 
5. in 18. členu predloga odloka sprejeti z večino glasov. 

Dajem na glasovanje še redakcijske amandmaje, ki jih predlaga Pred- 
sedstvo Skupščine SR Slovenije, in sicer, da se črtajo naslovi pred 11., 16., 17., 
18., 19. in 20. členom predloga odloka. Kdor je za predlagane amandmaje, naj 
prosim glasuje? (133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je 
kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da so amandmaji k 11., 16., 17., 18., 19. in 20. členu predloga 
odloka sprejeti z večino glasov. 

Dajem na glasovanje amandma Zakonodajno-pravne komisije k 39. členu 
predloga odloka. Predsedstvo Skupščine SR Slovenije se z amandmajem stri- 
nja. Vprašujem poročevalca odbora, če se z amandmajem strinja? (Da.) 

Kdor je za amandma Zakonodajno-pravne komisije, naj prosim glasuje! 
(132 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 39. členu 
predloga odloka sprejet z večino glasov. 

Sedaj dajem na glasovanje predlog odloka o organizaciji in delu služb 
Skupščine SR Slovenije v celoti. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! 
(133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predlog odloka o organizaciji in delu služb Skupščine 
SR Slovenije sprejet z večino glasov. 

Opozorjen sem, da pravkar delijo dodatno poročilo k predlogu zakona o 
usmerjenem izobraževanju. Poročilo je bilo pravočasno vloženo, vendar je 
prišlo do zamude pri pripravi. To pomeni, da je tudi to poročilo sestavni del 
materiala, s katerim mora računati prej imenovana skupina delegatov. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji evropskega sporazuma o glavnih mednarodnih prometnih žilah, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci odbora in komisij poročila dopolniti? 
(Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Vojko Turel, delegat Zbora zdru- 
ženega dela za področje gospodarstva, 7. okoliš, Nova Gorica. 

Vojko Turel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, skupina 
delegatov za Zbor združenega dela s področja prosvete in kulture in skupina 
delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije so obravnavale predlog za- 
kona o ratifikaciji evropskega sporazuma o glavnih mednarodnih prometnih 
žilah. Na predlog Izvršnega sveta Skupščine občine Nova Gorica posredujemo 
naslednje pripombe: 

Predlagamo, da se sproži postopek za spremembo priloge 1 v tem smislu, 
da se v skladu z Osimskimi sporazumi vnesejo naslednje pripombe: 

1. Za osnovno cesto E-70 odsek Palmanova—Trst—Ljubljana, se spre- 
meni v odsek Palmanova—Ljubljana. 

2. Za vmesno cesto se vnese Vilesse—Trst—Razdrto. Postopek naj se 
začne takoj. 

Utemeljitev: Cebi lahko rekli, da so osnovne ceste predmet širših 
mednarodnih dogovorov, ne moremo tega reči za vmesne, stranske, priključne 
ter povezujoče ceste, ki so bolj predmet notranjih prometnih ureditev vsake 
države, imajo pa prav te ceste pomembno vlogo pri afirmaciji prometnih in 
drugih komparativnih prednosti neke države. Zato je nerazumljiv izbor teh 
cest na našem ozemlju in bi hoteli strokovno in drugo utemeljitev za tako cestno 
omrežje v SFR Jugoslaviji in SR Sloveniji. Poleg tega to omrežje ni v skladu 
z mednarodnimi dogovori in Osimskimi sporazumi, ki obravnavajo mednarod- 
ne cestne povezave med Italijo in Jugoslavijo. Zanima nas, kako Italija pri- 
stopa k temu zakonu, ker jo kot vemo, enako vežejo določila Osimskih spo- 
razumov? Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želim opozoriti zbor, da so 
bile nekatere od teh pripomb prisotne tudi pri delu naših delovnih teles in da 
je bilo pač ugotovljeno, da gre v tem konkretnem primeru za ratifikacijo spo- 
razuma, ki je bil parafiran leta 1975 in ni mogel upoštevati vseh teh sprememb. 
V delovnih telesih pa je bila dana pobuda, naj bi skušali doseči dodatne raz- 
prave in spremembe v tem sporazumu. Vprašujem predstavnika delegacije 
in predstavnika Izvršnega sveta, če želita besedo? (Da.) Besedo ima tovariš 
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Franc Premk, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za promet in 
zveze. 

Franc Premk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Pri obravnavi zakona o ratifikaciji evropskega sporazuma, ki določa glavne 
mednarodne prometne žile bi opozoril na naslednje momente. 

Sam sporazum je bil podpisan, kot je že tovariš predsednik povedal, leta 
1975, ko obveznosti iz Osimskega sporazuma še niso bile znane oziroma še niso 
bile v veljavi. V široki razpravi v okviru Izvršnega sveta in kasneje v de- 
lovnih telesih Skupščine SR Slovenije je bila podprta ideja, da se zakon rati- 
ficira, da pa se po ratifikaciji sproži postopek za uveljavitev sprememb, ki so 
nastale v času od leta 1975 do leta 1980. Torej, če hočemo te spremembe vnesti, 
moramo ta zakon ratificirati. 

Seznanjeni smo, da so bile podobne pripombe prisotne tudi v ostalih re- 
publikah in avtonomnih pokrajinah, kjer so med tem časom nastopile spre- 
membe, zato bomo postopek za uveljavitev sprememb tudi verificirali, kar je 
v skladu s sprejetimi planskimi cilji in nalogami na področju cestne izgradnje. 

Predsednik Emil Tomažič: Na koncu razprave je delegat postavil 
vprašanje, kako Italija pristopa k temu zakonu, glede na to, da jo vežejo enako 
kot nas, določila Osimskih sporazumov. 

Franc Premk: Moram opozoriti, da potrebujemo za konkretno po- 
vezavo soglasje sosednje države, v tem primeru Italije, ki pa v trenutni situ- 
aciji nima povezave z evropsko cesto prek Gorice. Cesta, ki teče iz Udin prek 
Palmanove gre mimo, zato bomo morali za dosego te obveznosti, katero je 
delegat iz Nove Gorice podal, doseči soglasje Italije. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Delegat sprejema obraz- 
ložitev. 

Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče več razpravljati, za- 
ključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog 
odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji evropskega sporazuma o 
glavnih mednarodnih prometnih žilah. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (130 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo 
vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotovitvi sredstev za financiranje programa druge faze graditve, adapta- 
cije in modernizacije zaščitnih objektov za potrebe zveznih organov v ob- 
dobju od leta 1981 do leta 1985, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Ker je osnutek zakona strogo zaupne narave, predlagam zboru, da v 
smislu drugega odstavka 399. člena in drugega odstavka 400. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejme naslednji sklep: 

1. Obravnava in sklepanje o osnutku zakona se opravi brez navzočnosti 
j avnosti. 

2. Na seji zbora so pri tej točki dnevnega reda lahko navzoči predstav- 
niki sredstev javnega obveščanja, javnost pa lahko obvestijo le o tem, da je 
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Zbor združenega dela obravnaval osnutek zakona in o tem, kakšen sklep je 
sprejel. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (130 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 
Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 

sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca odbora in komisije poročilo ustno 
dopolniti? (Ne želita.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

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

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa druge faze graditve, 
adaptacije in modernizacije zaščitnih objektov za potrebe zveznih organov 
v obdobju od leta 1981 do leta 1985. 

2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, navedene v stališču Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da v usklajevalnem postopku uveljavlja 
dane pripombe in da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu 
zakona. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako predlaganega sklepa? 
(Nihče.) 

Ce ne, prosim, da o predlaganem sklepu glasujemo. Kdor je za predlagani 
sklep, naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva dele- 
gata.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

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

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog družbe- 
nega dogovora o enotnih temeljih za klasifikacijo poklicev in strokovne izobraz- 
be, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Svet Zveze sindikatov Jugoslavije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca od- 
bora in komisije poročilo ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Franc Cvetko, delegat Zbora zdru- 
ženega dela, področje gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Franc Cvetko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov s področja gospodarstva, 16. okoliša, Maribor, je obravnavala 
predlog družbenega dogovora o enotnih temeljih za klasifikacijo poklicev in 
strokovne izobrazbe in postavlja naslednje vprašanje. 

Drugi odstavek 7. člena obravnavanega družbenega dogovora določa, da 
je strokovno izobrazbo možno pridobiti tudi s samoizobraževanjem ob delu, v 
posebnem postopku in pod posebnimi pogoji. Sprašujem, ali bo zvezni oziroma 
republiški predpis določal skupne osnove za navedeni posebni postopek in po- 
goje s katerimi se dokaže, da je posameznik obvladal bistveno znanje in se 
usposobil za delo in naloge ustrezne zahtevnosti ali pa spada določitev tega po- 
sebnega postopka in pogojev izključno v pristojnost vsake posamezne organi- 
zacije združenega dela? 

Vprašanje postavljam zato, ker dosedanja praksa v OZD, ki so ta postopek 
in pogoje že določile na podlagi prvega odstavka 43. člena zakona o delovnih 
razmerjih, kaže na velike razlike glede zahtevnosti. Nekatere OZD so pri do- 
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ločanju postopka in pogojev postavile pretirano ostre kriterije, druge pa so te 
kriterije zelo poenostavile. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? Prosim pred- 
stavnika Izvršnega sveta, da odgovori na pravkar zastavljeno delegatsko vpra- 
šanje delegata iz 16. okoliša. Besedo ima tovariš Peter Winkler. 

Peter Winkler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Vzgoja in izobraževanje je po ustavi v izključni pristojnosti republik in pokra- 
jin, zato zadey, ki se nanašajo na to področje, ni mogoče urejati z zveznimi 
predpisi, temveč le z republiškimi predpisi. 

Predloženi družbeni dogovor pa zavezuje vse podpisnike, torej vse re- 
publike in pokrajini, da poenotijo določbe o pridobivanju strokovne izobrazbe 
na vsem jugoslovanskem prostoru. V skladu s tem, tudi predlog zakona o 
usmerjenem izobraževanju v 102. členu določa, da imajo občani, ki želijo 
dokazati, da obvladajo posamezen program za pridobitev izobrazbe oziroma 
program za izpopolnjevanje ali pa samo posamezne dele takega programa 
pravico zahtevati, da izobraževalna organizacija preveri in oceni njihovo zna- 
nje. Zakon tudi zavezuje izobraževalne organizacije, da morajo s statutom do- 
ločiti in vsaj enkrat letno objaviti način in oblike ter roke za preverjanje 
takega znanja. S tem je enakovrednost pridobivanja znanja po obeh poteh, to 
je po samoizobraževanju in v rednem izobraževalnem procesu, po zakonu za- 
gotovljena. 

Predlog zakona tudi predvideva poseben izvršilni predpis, ki bo urejal pre- 
verjanje in ocenjevanje znanja in dokumentacijo, ki je s tem v zvezi potrebna. 

Pridobivanje izobrazbe, ki si jo z usposabljanjem pridobijo delavci v or- 
ganizacijah združenega dela, je v predlogu zakona urejeno v celotnem drugem 
poglavju in še v posameznih členih zunaj tega poglavja, zlasti z določbami o 
načinu sprejemanja programov, o obveznem mnenju strokovnega sveta za te 
programe, o preverjanju znanja in o dokumentih s splošno veljavnostjo. Oce- 
njujemo, da so tudi v tem primeru zagotovljeni enotni pogoji in kriteriji za 
preverjanje znanja. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Ugotavljam, da je delegat 16. okoliša z 
odgovorom zadovoljen. 

Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, za- 
ključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje pred- 
log odloka o soglasju in o pristopu k sklenitvi družbenega dogovora o enot- 
nih temeljih za klasifikacijo poklicev in strokovne izobrazbe. Kdor je za pred- 
log odloka, naj prosim glasuje! (129 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Tri- 
je delegati.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 
V zvezi s predlogom družbenega dogovora o enotnih temeljih za klasifika- 

cijo poklicev in strokovne izobrazbe je potrebno določiti predstavnika, ki bo 
dogovor v imenu Skupščine SR Slovenije tudi podpisal. Zato predlagam, da 
zbor sprejme še naslednji sklep: 

Skupščina SR Slovenije pooblašča tovariša Andreja Grahorja, predsedni- 
ka Republiškega komiteja za delo, da v imenu Skupščine SR Slovenije podpi- 
še družbeni dogovor o enotnih temeljih za klasifikacijo poklicev in strokov- 
ne izobrazbe. 
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Predlaga kdo kakšno spremembo oziroma dopolnitev tako oblikovanega 
sklepa? (Nihče.) Ce ne, prosim, da o predlaganem sklepu glasujemo. Kdor 
je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Odbora za družbenopoli- 
tični sistem Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije je predložila Ko- 
misija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slo- 
venije. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo o predlogu razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Dajem 
na glasovanje predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Odbora za druž- 
benopolitični sistem Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije. Kdor je 
za predlog odloka, naj prosim glasuje! (133 delegatov glasuje za.) Je kdo pro- 
ti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 
S tem je Vladimir Jurančič razrešen dolžnosti člana Odbora za družbeno- 

politični sistem, Marija Rafolt pa je izvoljena za članico tega odbora. 
2. Predlog odloka o imenovanju članov Sveta Narodne banke Slovenije 

je Skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo Komisija za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal k predlogu odloka pozitivno 
mnenje. Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nih- 
če razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju članov Sveta Narodne 
banke Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (129 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 
S tem so za člane Sveta Narodne banke Slovenije imenovani Frane Brav- 

har, dr. Rudi Crnkovič, Stanislav Dolenc, Rado Golob, Zdenka Jurančič, Ber- 
nard Krivec, Peter Kune, Bogomila Mitič, Marjan Planine, Slavko Polanič, 
dr. Ivo Ribnikar, Mitja Svetelj, Jolanda Vidali in Angelca Vrbnjak. 

3. Predlog odloka o imenovanju viceguvernerj a Narodne banke Slovenije 
je Skupščini SR Slovenije predložila Komisija za volitve, imenovanja in ad- 
ministrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal k predlogu odloka pozitivno 
mnenje. Zeli kdo o predlogu razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju viceguverner j a Na- 
rodne banke Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (132 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 
S tem je za viceguverner j a Narodne banke Slovenije imenovan tovariš 

Ljubomir Knop. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 
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Na delegatsko vprašanje skupine delegatov 7. okoliša Nova Gorica v zve- 
zi z financiranjem nalog iz Osimskih sporazumov in drugih mednarodnih spo- 
razumov bo odgovoril tovariš Metod Kovač, podsekretar v Republiškem ko- 
miteju za mednarodno sodelovanje. 

Metod Kovač: Skupina delegatov 7. okoliša iz Nove Gorice in dele- 
gatka Florjana Musič je postavila delegatsko vprašanje v zvezi s financira- 
njem nalog iz Osimskih sporazumov in drugih mednarodnih sporazumov. 

Financiranje obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov, se za- 
gotavlja v okviru veljavnega sistema iz sredstev samoupravnih interesnih 
skupnosti organizacij združenega dela in zainteresiranih družbenopolitičnih 
skupnosti. 

V zvezi s sporazumom med vlado SFR Jugoslavije in vlado Ljudske So- 
cialistične republike Albanije o povezavi dveh držav z železniško progo ob- 
staja predlog, da se sredstva zagotovijo s posebnim zveznim zakonom. SR 
Slovenija je že dala soglasje k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma. Fe- 
deracija je predložila način financiranja s posebnim zakonom, ker gre za in- 
vesticijo posebnega pomena v gospodarsko manj razviti republiki. 

Glede financiranja obveznosti iz Osimskih sporazumov je v zveznih or- 
ganih v pripravi sistemska ureditev financiranja dela Osimskih sporazumov, 
ki se nanaša na prosto industrijsko cono, kjer je predvidena tudi finančna 
udeležba federacije. Pri realizaciji drugih obveznosti iz Osimskih sporazumov 
menimo, da si moramo prizadevati, da se omogoči financiranje tudi z dodat- 
nim zadolževanjem v tujini. 

Na področju cestne infrastrukture smo iz Osimskih sporazumov doslej 
realizirali naslednje: cestno povezavo Livek — Kambreško, za kar je bilo po- 
rabljenih 8,5 mio dinarjev; v zaključni fazi je gradnja mejnega prehoda Vrtoj- 
ba, ki bo odprt letos, izvedbena dela so zahtevala 6.5 mio dinarjev. V letošnjem 
letu bomo pričeli z deli na cestni povezavi Solkan — Brda ■—■ sabotinska cesta, 
za kar so izdelani vsi projekti in je bilo do sedaj že porabljenih 3,5 mio di- 
narjev. 

Vse te gradnje so bile predvidene v srednjeročnem planu vzdrževanja in 
izgradnje magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje 1976 do 
1980. Vsa vložena sredstva za zgoraj imenovane cestne povezave so bila pred- 
videna v tekočem srednjeročnem planu SR Slovenije. V tem srednjeročnem 
planu je bila predvidena tudi izgradnja cestne povezave Nova Gorica — Se- 
la kot del ceste Nova Gorica — Razdrto, vendar odvisno od možnosti najema- 
nja mednarodnih kreditov. Zaradi omejenih možnosti zadolževanja v tujini 
glede na sklenjeni medrepubliški dogovor ni bilo doslej možno zagotoviti vi- 
rov financiranja za to cestno povezavo. 

Za cestno povezavo Nova Gorica —• Selo je že izdelan glavni projekt, za 
odsek od Sela do Razdrtega pa idejni projekt. 

Menimo, da je potrebno cestno povezavo Nova Gorica — Sela vključiti v 
plan za naslednje srednjeročno obdobje in jo v skladu s finančnimi sredstvi, 
ki bodo na voljo, tudi realizirati. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Na vprašanja, ki jih je zastavil v raz- 
pravi pri 3. točki dnevnega reda tovariš Andrej Kozman, bo odgovor dan na 
prihodnji seji zbora. 
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Prav tako bo dan odgovor na prihodnji seji zbora na delegatsko vpraša- 
nje 38. okoliša Ljubljana-Šiška. V zvezi s postavljenim delegatskim vpraša- 
njem 16. okoliša iz Maribora, ki se nanaša na uvajanje novega proizvodnega 
programa osebnih avtomobilov znamke Opel in Peugeot pri nas in ali je pojav 
v skladu s stabilizacijskimi usmeritvami gospodarstva, ki izhajajo iz določil 
resolucije, menim, da bi vprašanje odstopili delegatom v Zveznem zboru ozi- 
roma delegatom v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, glede na to, 
da nam naš Izvršni svet ne bo mogel posredovati odgovora, zakaj se odločajo 
za proizvodnjo avtomobilov znamke Peugeot in Opel, ker zadeva ni v njegovi 
pristojnosti. \ 

Vprašujem delegate 16. okoliša, če se strinjajo s predlogom, da omen- 
jeno vprašanje odstopimo naši delegaciji v Zveznem zboru oziroma Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije? (Delegati se strinjajo.) 

Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Da.) Besedo ima tovariš 
Franc Fašalek, delegat Zbora združenega dela, področje kmetijstva, 7. okoliš, 
Murska Sobota. 

Franc Fašalek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov, ki delegira delegate v Zbor združenega dela s kmetijske- 
ga področja, 7. okoliš, Murska Sobota, želi postaviti naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Zadnja dva meseca smo tudi lastniki kmetijskih traktorjev občutili na 
svoji koži naftno krizo, ker na nekaterih črpalkah na našem območju v zad- 
njem času ni bilo dovolj plinskega olja. Na nekaterih črpalkah sploh niso ime- 
li plinskega olja tudi po več dni ali pa so ga prodajali po 20 ali 25 litrov na- 
točenih v rezervoar ali pa 25 literske pločevinaste kante. V plastične kante 
pa so ga daj ah samo na nekaterih črpalkah. 

Pripominjamo, da so nekateri hodili oziroma hodijo po nafto tudi do 20 
kilometrov daleč ali še več. 

Zato vprašujemo, ali bo dovolj plinskega olja za kmetijske traktorje v 
sezoni, ker vemo, da se bo poraba takrat precej povečala? Zelo težko gledamo 
tisti, ki živimo na obmejnih področjih, kako nam tranzitni promet, ki prihaja 
iz zahoda in gre naprej proti jugu, odvzema tudi naš del plinskega olja. 

V razgovoru z nekaterimi vodilnimi tovariši v občini, so le-ti odgovorili, 
da dobimo naftne derivate po razdelilniku, ki so za vse regije enake, glede na 
velikost regije, število prebivalcev in število avtomobilov oziroma traktorjev. 

Ali je res z zakonom prepovedano točiti gorivo v plastične posode? Pri- 
mer: V sosednji Avstriji celo priporočajo plastične cisterne, ki jih montirajo 
v individualne stanovanjske hiše kot cisterne za centralno kurjavo. 

Predsednik Emil Tomažič: Na vprašanje bo dan odgovor na pri- 
hodnji seji zbora. Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne želi.) Će ne, 
zaključujem tudi to točko dnevnega reda. 

Obveščam vas, da je na seji dne 20. 2. 1980 Izobraževalna skupnost Slo- < 
venije sprejela predlog zakona o osnovni šoli in predlog zakona, o vzgoji in 
varstvu predšolskih otrok v enakem besedilu kot Zbor združenega dela. Izo- 
braževalna skupnost Slovenije je na seji dne 19. 1. 1980 prav tako sprejela 
tudi predlog zakona o spremembi zakona o prispevku za usmerjeno izobraže- 
vanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma. Obveščen sem tudi, da je Raziskovalna skupnost Slovenije spre- 
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jela predlog zakona o spremembi zakona o prispevku za raziskovalno dejav- 
nost v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma. 

Ker v Družbenopolitičnem zboru še vedno poteka razprava o stališčih in 
pripombah k predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju, moramo počakati, 
da bo razprava v Družbenopolitičnem zboru končana. 

Odrejam 10 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.20 in se je nadaljevala ob 14.25.) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo sejo. Vračamo se na 3. 
točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o usmerjenem izo- 
braževanju. 

Prejeli smo stališča in predloge Družbenopolitičnega zbora. Medtem je o 
teh stališčih razpravljal Družbenopolitični zbor in oblikoval k predloženim 
stališčem nekaj sprememb in dopolnitev. 

Prosim tovariša Vilija Vindiša, delegata Družbenopolitičnega zbora, da 
nam poda informacijo v zvezi s spremembami in dopolnitvami stališč Druž- 
benopolitičnega zbora. 

Upam, da se bomo zadovoljili z ustno razlago in da ni potrebno sprememb 
in dopolnitev stališč razmnoževati in dajati na klop. 

Vili Vindiš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Družbenopolitični zbor je pravkar po dolgi razpravi sprejel dopolnjena in 
spremenjena stališča, zato bom skušal zelo na hitro in zelo na kratko obrazlo- 
žiti nekaj sprememb. Prosil bi vas, da bi na koncu tudi Zbor združenega dela 
sprejel dopolnjena in spremenjena stališča. 

Do sprememb je prišlo v 2. c) točki, kjer predlagamo, da se črta zadnji 
stavek in se nadomesti z naslednjim besedilom: »Izhajajoč iz tega Družbeno- 
politični zbor predlaga, da Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slo- 
venije ponovno prouči svoj amandma za nov 64. a člen in v skladu z razpravo 
na zboru predlaga ustreznejšo formulacijo«. 

V 2. č) točki se črta v 6. vrstici naslednje besedilo: »zlasti sam začetek upo- 
rabe zakona, ki predpostavlja«. To besedilo se nadomesti z besedo: »glede«, 
tako da se besedilo pravilno glasi: »Zato so posebej pomembne prehodne 
določbe v predlogu zakona glede oblikovanja vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov«. Na koncu te točke se doda nov stavek, ki se glasi: »Predlagatelj naj 
do končnega odločanja o predlogu zakona oceni, ali je možno izpolniti pogoje 
za postopno uveljavljanje zakona, kot je predvideno v 215. členu predloga 
zakona.« 

Predsednik Emil Tomažič: Gre za troje sprememb, in sicer za spre- 
membo v točki 2 c), kjer se črta zadnji stavek in se nadomesti z besedilom: 
»Izhajajoč iz tega Družbenopolitični zbor predlaga, da Zakonodajno-pravna 
komisija Skupščine SR Slovenije ponovno prouči svoj amandma za nov 64. a 
člen in v skladu z razpravo na zboru predlaga ustreznejšo formulacijo.« To 
naj bi nadomestilo zadnji stavek v točki 2 c). 

V 2. č) točki se črta v 6. vrstici besedilo: »zlasti sam začetek uporabe za- 
kona, ki predpostavlja« in se nadomesti z besedo: »glede«. Na koncu te točke 
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naj se doda nov stavek, ki se glasi: »Predlagatelj naj do končnega odločanja 
o predlogu zakona oceni, ali je možno izpolniti pogoje za postopno uveljav- 
ljanje zakona, kot je predvideno v 215. členu predloga zakona«. 

V tem smislu Družbenopolitični zbor spreminja torej predložena stališča 
in predloge. Glede na to, da gre za spremembo besedila, o katerem smo raz- 
pravljali in sklepali, predlagam, da se opredelimo tudi do teh sprememb. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati o predlogu sprememb? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje 
predlagane spremembe stališč in predlogov Družbenopolitičnega zbora. Pred- 
lagam, da glasujemo javno z dviganjem rok. 

Kdor je za predlagane spremembe, naj prosim dvigne roko! (Večina dele- 
gatov dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Obveščam vas, da smo pri točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali 
končne odločitve, usklajeni z Zborom občin in Družbenopolitičnim zborom, s 
tem da se o teh pravkar sprejetih spremembah še ni izrekel Zbor občin, ki 
bo to moral opraviti na prihodnji seji. 

S tem je današnji dnevni red seje izčrpan in sejo, kot je bilo dogovorjeno, 
prekinjam s tem, da jo bomo nadaljevali 9. aprila t. 1. ob 9. uri z nadaljeva- 
njem razprave o predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.30 in se je nadaljevala 9. aprila 1980 ob 
9.05.) 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Nada- 
ljujemo 34. sejo Zbora združenega dela, ki smo jo prekinili 25. marca 1980. 
Ob obravnavi predloga zakona o usmerjenem izobraževanju je Zbor združe- 
nega dela sprejel -sklep, da se obravnava in sklepanje o tem zakonu odloži, 
in da se danes nadaljuje. 

Preden preidemo na obravnavo predloga zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju, prosim Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, ki 
jo je Zbor združenega dela izvolil 25. marca v sestavi Marjan Jurjec, Jožica 
Lapuh in Franc Urbas, da ugotovi in poroča zboru glede navzočnosti delegatov 
na današnji seji in glede drugih, z dodatnimi pooblastili prisotnih delegatov. 

So člani verifikacijske komisije navzoči? (Ne v celoti.) Ugotavljam, da 
sta navzoča Marjan Jurjec in Jožica Lapuh, ni pa navzoč tovariš Franc Urbas! 
Mislim, da lahko nalogo, ki jo ima komisija, opravi tudi v sestavi samo dveh 
delegatov. Se zbor s tem strinja? (Da.) 

Prosim, da imenovana delegata pripravita poročilo oziroma, da poročata 
zboru. 

Medtem ko čakamo na poročilo o udeležbi na današnji seji zbora, predla- 
gam, da pregledate gradiva, ki ste jih prejeli danes na klop, in sicer dodatno 
poročilo medzborovske skupine delegatov, dodatno poročilo Zakonodajno- 
pravne komisije z dne 4. 4. 1980 in amandmaje Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. 

Komisija je zaključila svoje delo. Besedo ima tovariš Marjan Jurjec. 

Marjan Jurjec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na današnji seji je prisotnih 135 delegatov, odsotnih pa 15 delegatov. Na novo 
so predložili delegatska pooblastila štirje delegati, in sicer iz gospodarskega 
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področja en delegat, prosvetno-kulturnega področja en delegat, socialno- 
zdravstvenega področja en delegat in kmetijske dejavnosti en delegat. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Ugotavljam, da smo sklepč- 
ni in mislim, da o poročilu, ki smo ga slišali, ni potrebno posebej glasovati. 

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

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na nadaljevanje 
obravnave predloga zakona o usmerjenem izobraževanju. 

Zbor je 25. marca 1980 imenoval v medzborovsko skupino delegatov to- 
varišico Vilmo Manček, delegatko skupine delegatov za gospodarsko področ- 
je 21. okoliša, Novo mesto in članico Odbora za družbenoekonomske odnose 
in Janka Murausa, delegata skupine delegatov za gospodarsko področje 16. 
okoliša, Maribor. 

Prosim predstavnika skupine delegatov, da poroča zboru o delu in pred- 
laganih amandmajih medzborovske skupine delegatov. Besedo ima tovariš 
Janko Muraus. Prosim! 

Janko Muraus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Vsi trije zbori Skupščine SR Slovenije in Skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije so na seji, dne 25. marca 1980, obravnavali predlog zakona o usmer- 
jenem izobraževanju in sklenili, da zaradi velikega števila amandmajev sejo 
prekinejo ter jo nadaljujejo 9. aprila 1980. 

Ustanovili smo medzborovsko skupino delegatov, ki je vse predlagane 
amandmaje proučila. Povzela je del amandmajev Zakonodajno-pravne komi- 
sije Skupščine SR Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, del- 
no pa oblikovala nove amandmaje k predlogu zakona. Skupina je povzela 
amandmaje Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije k 2., 8., 
9., 11, 15., 26, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 42, 51, 54, 63, 75, 106, 107, 121, 152.' 
153, 156, 157, 159, 166. in k 214. členu ter amandmaje Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije k 3, 7, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 57, 75. a, 101, 113, 155, 
214. a in k 221. členu. 

I 
Skupina je na podlagi predlaganih amandmajev ter na podlagi drugih 

predlogov, pobud in pripomb poslanih zborom ter na podlagi stališč in pred- 
logov Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, oblikovala amand- 
maje k 10, 24, 38, 45, 64. a, 66, 67, 68, 69, 69. a, 78, 96, 99, 105, 108, 118, 
118. a, 119, 151, 174, 182. a, 183, 186, 206, 207, 208, 215. a in k 218. 
členu. 

Medzborovska skupina delegatov je v obeh svojih poročilih z dne 1. apri- 
la in 8. aprila 1980 obrazložila predlagane amandmaje. Posebej pa opozarja 
na nekaj amandmajev, ki so vsebinske narave in so zato potrebni podrob- 
nejše obrazložitve. 

1. Amandma k 24. členu je medzborovska skupina povzela po Zakono- 
dajno-pravni komisiji Skupščine SR Slovenije. Iz tega amandmaja izhaja, da 
si morajo delavci v temeljnih organizacijah oziroma v delovnih skupnostih, 
pred sprejemom in izvajanjem programov za izpopolnjevanje in usposablja- 
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nje pridobiti k tem programom mnenje ustreznega strokovnega sveta poseb- 
ne izobraževalne skupnosti. 

Medzborovska skupina delegatov meni, da je namen zakona o usmerjenem 
izobraževanju med drugim tudi v tem, da obravnava usposabljanje z delom 
kot sestavni del sistema usmerjenega izobraževanja. Zakon mora zaradi tega 
zagotoviti, da bodo temeljne organizacije oziroma delovne skupnosti, kadar 
bodo organizirale in izvajale za svoje potrebe ali za potrebe več organizacij 
združenega dela, usposabljanje z delom ali izpopolnjevanjem, sprejele pro- 
grame, ki bodo tudi s strokovne plati zagotovilo za stalno dopolnjevanje in 
širjenje znanj ter usposabljanje delavcev. Izvajanje usposabljanja z delom in 
izpopolnjevanje po programih, h katerim strokovni svet posebnih izobraže- 
valnih skupnosti ne bi prispeval strokovnega mnenja, bi jemalo takemu uspo- 
sabljanju vrednost in ne bi v zadostni meri afirmiralo te oblike usmerjenega 
izobraževanja. Potrebno je tudi poudariti, da strokovni svet posebne izobra- 
ževalne skupnosti ni organ izven organizacij združenega dela, ampak je kot 
organ posebne izobraževalne skupnosti njihov lasten strokovni organ, na ka- 
terega delovanje lahko vplivajo. 

Ob predlaganem amandmaju Zakonodajno-pravne komisije Skupščine 
SR Slovenije pa se je odprlo vprašanje, ali si je potrebno za vsak program za 
izpopolnjevanje in usposabljanje pridobiti mnenje strokovnega sveta posebne 
izobraževalne skupnosti. Ce interpretiramo četrti odstavek 6. člena predloga 
zakona, ni mogoče šteti za usposabljanje z delom tisto usposabljanje, ki omo- 
goča le pridobitev zmožnosti za opravljanje posameznih opravil in seznanitev 
delavcev s posamičnimi operacijami v delovnem procesu. Da v praksi ne bi 
prihajalo do različnih razlag te odločbe, predlaga skupina nov četrti odstavek, 
v katerem se konkretno opredeljujejo programi, za katere ni potrebno pri- 
dobiti mnenja ustreznega strokovnega sveta posebne izobraževalne skupnosti. 

2. Na podlagi stališč in predlogov Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije, je skupina proučila celotno poglavje, ki ureja pogoje za vklju- 
čitev v izobraževanje. 64. a člen vsebinsko zajema amandma Zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine SR Slovenije. S tem amandmajem se na splošno 
urejajo pogoji, ki jih morajo izpolnjevati udeleženci izobraževanja pri vklju- 
čevanju v izobraževanje po določenem vzgojno-izobraževalnem programu ozi- 
roma pri vključevanju v izbirne dele tega programa. Pri tem je posebno 
pomembna vloga posebne izobraževalne skupnosti. Uporabniki in izvajalci v 
njej določijo programe, ki so ustrezni za nadaljnje izobraževanje v programu 
enake ali različne zahtevnosti, glede na naravo izobraževanja, pa tudi vrsto 
in obseg delovnih izkušenj, ki jih mora imeti kandidat, da se lahko vključi v 
vzgojnoizobraževalni program. 

Poleg tega pa morajo določiti tudi vrste in obseg znanj, ki jih morajo 
obvladati kandidati, ki nimajo zaključnega ustreznega predhodnega programa. 
Taka določba zavezuje uporabnike in izvajalce posebnih izobraževalnih skup- 
nosti, da uredijo vse vrste prehajanj iz manj v bolj zahtevne programe, pa 
tudi prehajanja iz ene smeri v drugo. 

Eno temeljnih izhodišč pri oblikovanju sistema usmerjenega izobraževa- 
nja je, omogočiti kandidatom vključitev v izobraževanje na podlagi znanja, ki 
jim omogoča uspešno nadaljevanje izobraževanja v kateremkoli programu ozi- 
roma smeri izobraževanja. Kandidati lahko nadaljujejo izobraževanje v zah- 
tevnejšem vzgojno-izobraževalnem programu, potem ko so uspešno zaključili 
izobraževanje po ustreznem predhodnem programu, ali pa so s preizkusom 
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znanja dokazali, da obvladajo znanja, ki so potrebna za vključitev v izobra- 
ževanje po določenem programu. 

To načelo je izpeljano pri vključitvi v izobraževanje po programih sred- 
njega izobraževanja, po nadaljevalnih programih srednjega izobraževanja in 
po programih za pridobitev višje oziroma visoke izobrazbe, kar je zajeto v 
66., 67. in v 68. členu. 

V posameznem vzgojno-izobraževalnem programu za pridobitev višje ali 
visoke strokovne izobrazbe se lahko določi, da morajo tudi tisti kandidati, ki 
so končali izobraževanje po ustreznem predhodnem programu, dokazati s pre- 
izkusom znanja, da obvladajo znanja iz posameznih predmetov ali skupin 
predmetov in praktična znanja. 

Ta znanja morajo dokazati tudi tisti kandidati, ki se niso izobraževali po 
ustreznem predhodnem programu oziroma sploh nimajo končanega predhod- 
nega programa izobraževanja. S tem pa ni mišljeno, da bodo ti kandidati op- 
ravljali dva preizkusa znanja, ker bodo v preizkus znanja vključena ta znanja 
iz posameznih predmetov ali skupin predmetov kot sestavina enotnega obsega 
takega preizkusa znanja. 

Preizkus znanja, ki ga morajo dokazati kandidati, določi Strokovni svet 
SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje, in sicer takrat, ko je potrebno preve- 
riti tako imenovana splošna znanja. Strokovni sveti ustrezne izobraževalne 
skupnosti, pa takrat, ko gre za preverjanje tako imenovanih ožjih strokovnih 
in praktičnih znanj. 

3. Medzborovska skupina delegatov je še enkrat proučila amandmaje k 
99. členu ter je oblikovala svoj amandma k temu členu. Pomanjkljivost tega 
člena je bila v tem, da je urejal le ponavljanje v okviru iste smeri, ni pa ure- 
dil vprašanja večkratnega prehajanja v druge smeri ali drug vzgojno-izobra- 
ževalni program. 

Zato je v dodatku k drugemu odstavku tega člena oblikovala medzborov- 
ska skupina amandma, ki določa, da se za ponavljanje šteje tudi sprememba 
smeri ali vzgojno-izobraževalnega programa, zaradi neizpolnitve obveznosti v 
prejšnjem programu oziroma smeri. S tem je dejansko dana le enkratna mož- 
nost ponavljanja oziroma prepisa v srednjem izobraževanju in enkratna mož- 
nost ponavljanja oziroma prepisa v visokem izobraževanju. 

Skupina je z amandmajem za nov tretji odstavek oblikovala določbo, ki 
omogoča udeležencem izobraževanja iz dela ali ob delu nadaljevanje izobra- 
ževanja, ali ponovno vključitev v vzgojno-izobraževalni program ne glede na 
to, če je le-ta že kot učenec oziroma študent izkoristil možnost enkratnega 
ponavljanja. Ce tega določila ne bi bilo, bi bilo mogoče dosedanje določbe 
razlagati tudi tako, da nimajo tisti, ki so se vključili v delo ter so delali, nika- 
kršne možnosti več za izobraževanje kdajkoli pozneje. 

4. Medzborovska skupina delegatov je na svoji zadnji seji, na predlog 
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, ponovno proučila 
amandmaje k 182. in 183. členu predloga zakona o usmerjenem izobraževanju 
ter s tem v zvezi tudi 186. člen predloga zakona, ki urejajo izvolitev v naziv, 
odvzem naziva ter sestavo in način dela habilitacijske komisije. 

Pri tem je menila, da bi bilo ustreznejše, če bi odgovornost za izvolitev 
v naziv v večji meri prevzel svet visokošolske temeljne organizacije. Ta je 
sestavljen tako, da je v njem zagotovljeno uresničevanje posebnega družbe- 
nega interesa s soodločanjem delegatov uporabnikov, ustanoviteljev ter orga- 
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nov družbenopolitične skupnosti in družbenopolitičnih organizacij tudi pri 
izvolitvi kandidatov v naziv. 

Skupina je oblikovala amandma k zadnjemu odstavku 182. člena^ po ka- 
terem si je dolžan svet visokošolske temeljne organizacije pred odločitvijo o 
izvolitvi v naziv pridobiti mnenje habilitacijske komisije. Ta je glede na svo- 
jo sestavo poseben družbeni organ, ker kot tak daje mnenje oziroma oceno o 
primernosti kandidata za izvolitev v naziv po kriterijih, opredeljenih v 179. 
členu predloga zakona. S tem se zagotavlja enotna politika pri izvolitvi v na- 
zive na vseh visokošolskih temeljnih organizacijah. 

Glede na sestavo sveta visokošolske temeljne organizacije in glede na 
funkcijo habilitacijske komisije, njeno mnenje za svet visokošolske temeljne 
organizacije ni obvezno. 

Amandma k 183. členu predloga zakona, ki je predlagal drugačno sestavo 
habilitacijske komisije, je medzborovska skupina že zavrnila, vendar je še 
enkrat proučila razloge, ki so vodili predlagatelje tega amandmaja k predla- 
ganju drugačne sestave. Pri tem je menila, da ni mogoče habilitacijske komi- 
sije pojmovati kot organ Sveta Univerze ter zato uveljaviti tripartitno se- 
stavo v tem organu, temveč meni, da je habilitacijska komisija organ posebne 
vrste. , „ ... 

Menila pa je, da z amandmajem predlaga zborom drugačen nacm volitev 
polovice članov habilitacijske komisije. Bistvo amandmaja je v tem, da polo- 
vico članov habilitacijske komisije voli Skupščina SR Slovenije na predlog 
Republiške konference SZDL Slovenije iz vrst družbenopolitičnih in drugih 
javnih delavcev. 

To pa je terjalo tudi oblikovanje amandmajev k ostalim odstavkom v tem 
členu. Poleg teh vprašanj pa je medzborovska skupina delegatov še enkrat 
proučila možnost uvedbe sodnega varstva zoper odločitev o izvolitvi v naziv. 
Pri tem je menila, naj se sodno varstvo uvede proti odločitvi sveta visokošol- 
ske temeljne organizacije o izvolitvi v naziv. 

Na osnovi take opredelitve je medzborovska skupina oblikovala amandma 
k 182. členu v obliki novega petega odstavka, ki ureja sodno varstvo kandi- 
datov za izvolitev v naziv. 

Seveda pa je bilo nujno, glede na tako preoblikovana 182. m 183. člen 
predvideti tudi možnost, da habilitacijska komisija predlaga Skupščini SR 
Slovenije presojo odločitve sveta visokošolske temeljne organizacije o izvo- 
litvi v naziv, kadar ne upošteva mnenja komisije. 

Medzborovska skupina delegatov je menila, da mora biti negativno sta- 
lišče habilitacijske komisije obrazloženo, še zlasti zato, ker se odgovornost za 
izvolitev prenaša na svet visokošolske temeljne organizacije. 

Analogno s temi amandmaji pa je bilo potrebno oblikovati tudi 186. člen 
predloga zakona, ki ureja odvzem naziva. 

5. 2e na svoji 1. seji je medzborovska skupina delegatov predlagala, sklad- 
no s predlogi in stališči Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, da 
predlagatelj ponovno prouči, ali so dejansko zagotovljeni vsi pogoji za pri- 
četek uvajanja vzgojno-izobraževalnih programov srednjega izobraževanja po 
tem zakonu v šolskem letu 1980/81. 

Pri tem je opozorila na izdelavo vzgojno-izobraževalnih programov, zago- 
tavljanje in usposabljanje zadostnega števila pedagoških kadrov, na vprašanje 
usklajevanja mreže šol in druga pomembna vprašanja. Na podlagi tega je Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil nov amandma k 215. členu, glede 
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postopnega uvajanja izobraževanja za pridobitev strokovne izobrazbe po tem 
zakonu, s katerim je medzborovska skupina delegatov soglašala. 

Ker je k nekaterim določbam poglavja o prehodnih določbah dal Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije nove amandmaje, je medzborovska skupina de- 
legatov odstopila od amandmaja k 215. in 216. členu ter soglaša z novo obli- 
kovanimi amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 216. in 223 
členu. 

Medzborovska skupina delegatov predlaga zborom, da njene amandmaje 
sprejmejo, da pa ne sprejmejo amandmajev, ki jih je skupina zavrnila že v 
svojih poročilih ter je razloge za zavrnitev tudi utemeljila v obrazložitvi 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! V uvodnem delu poročila 
je prišlo do majhne pomote, ko je tovariš Janko Muraus razlagal, katere 
amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je skupina povzela. Mislil 
je na amandma k 7. členu in ne k 17. členu, kot je dejal. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica 
Majda Poljanšek, predsednica Komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo. 

Majda Poljanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je obravnaval amandmaje medzbo- 
rovske skupine delegatov k predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju in v 
pismenem poročilu obvešča delegatsko skupščino, da soglaša z vsemi amand- 
maji ter s poročilom Zakonodaj no-pravne komisije. 

V poročilu Izvršnega sveta je izraženo edino nesoglasje z amandmajem 
medzborovske skupine delegatov k 174. členu zakona, ki opredeljuje, da je 
vzgojitelj lahko, kdor ima visoko ali. višjo izobrazbo. Ta amandma je povzela 
medzborovska skupina po amandmaju delegatov ljubljanskih občin v Zboru 
združenega dela in skupine delegatov Skupščine mesta Ljubljane v Zboru ob- 
čin. Čeprav skupina utemeljuje, da je amandma redakcijske narave, Izvršni 
svet Skupščine opozarja na materialne posledice, ki bi jih povzročilo sprejetje 
amandmaja, saj bi kljub sedanji situaciji, ko v domovih za učence opravlja 
svoje delo približno 20 % vzgojiteljev s srednjo izobrazbo, uveljavljali v pro- 
gramih storitev visoko strokovno izobrazbo za vse vzgojitelje. To bi pomenilo 
bistveno zviševanje normativa in zahtevalo večji obseg sredstev. 

Prav tako v celotnem zakonu povsod tam, kjer odpiramo možnosti, da 
bi zahtevnejša vzgojno-izobraževalna dela opravljali tudi kadri z zahtevnejšo 
stopnjo izobrazbe govorimo le o minimalnem pogoju. Tako na primer v 175. 
členu, ko govorimo o delavskih univerzah in izobraževalnih centrih, govorimo, 
da naj bi imel učitelj najmanj višjo strokovno izobrazbo, učitelj praktičnega 
pouka najmanj srednjo izobrazbo, ali v 173. členu naj bi knjižničar imel naj- 
manj višjo izobrazbo, laborant najmanj srednjo in tako dalje. 

Tako v mnogih primerih omogočamo, da bi za zahtevnejša opravila in 
glede na naravo vzgojno-izobraževalnega dela, uporabniki in izvajalci dolo- 
čili, da določene sestavine vzgojno-izobraževalnih programov opravljajo de- 
lavci z visoko oziroma z višjo strokovno izobrazbo. 

Zakon dopušča, da z vzgojno-izobraževalnim programom določamo vrsto in 
stopnjo izobrazbe za učitelje in druge delavce. Ker vzgojni program za domove 
sprejema Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje SR Slovenije, po predhod- 
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nem mnenju Izobraževalne skupnosti Slovenije v skladu z zakonom, bo mo- 
goče hkrati s tem sprejemati tudi vrsto in stopnjo izobrazbe vzgojiteljev v 
domovih. To pomeni, da ne bo mogoče določiti nižjo izobrazbo kot je višja. 
Možno pa bo določiti višjo od te. 

Izvršni svet Skupščine predlaga delegatski skupščini, da ne sprejme 
amandmaja, temveč da sprejme prvotni tekst, ki se glasi: »-Vzgojitelj je lahko, 
kdor ima najmanj višjo strokovno izobrazbo.-« 

Na današnji seji pa je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije obravnaval še 
dodatno poročilo medzborovske skupine in podprl dopolnilne predloge in 
amandmaje k 45., 64. a, 66., 68., 69., 75., 96., 99. in k 108. členu. Prav tako tudi 
soglaša s prečiščenim besedilom k 182., 183. in 186. členu, ki obravnavajo 
vlogo in funkcijo habilitacijske komisije. 

Tovarišice in tovariši delegati! Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slo- 
venije je ob obravnavi predloga zakona na zasedanju Skupščine 25. marca za- 
dolžil Izvršni svet, da do končnega odločanja o predlogu zakona oceni, ali je 
možno izpolniti pogoje za postopno uveljavljanje zakona kot je predvideno v 
215. členu predloga zakona. Pri tem je zbor posebej poudaril, da zahteva iz- 
peljava načel zakona v praktični izobraževalni politiki temeljite vsebinske, 
kadrovske, organizacijske in materialne priprave. Zato so v predlogu zakona 
posebej pomembne prehodne določbe glede oblikovanja vzgojno-izobraževal- 
nih programov in njim prirejene mreže vzgojno-izobraževalnih organizacij, 
glede ustanovitve in delovanja posebnih izobraževalnih skupnosti in njihovih 
strokovnih svetov ter priprave srednjeročnih planov vzgojno-izobraževalnih 
organizacij in samoupravnih interesnih skupnosti. 

V skladu s tem stališčem je Izvršni svet pred današnjo obravnavo predloga 
zakona o usmerjenem izobraževanju ponovno podrobno proučil, kako se iz- 
polnjujejo pogoji za uveljavljanje zakona, zlasti pa še pogoji za uveljavljanje 
novih vzgojno-izobraževalnih programov v prve letnike srednjih in visokih 
šol, v skladu z 215. členom predloga zakona. 

Na podlagi informacij in poročil Izobraževalne skupnosti Slovenije, Zavoda 
SR Slovenije za šolstvo in Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje, 
je Izvršni svet ugotovil, da so strokovni pogoji, katerih nosilca sta zlasti Stro- 
kovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje ter Zavod za šolstvo, že 
v veliki meri izpolnjeni. Prav tako pa so v veliki meri pripravljene tudi stro- 
kovne podlage za zagotovitev tistih pogojev, ki jih morajo zagotoviti uporab- 
niki in izvajalci v posebnih izobraževalnih skupnostih ter v Izobraževalni 
skupnosti Slovenije. 

Tako je Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje sprejel 
smernice za pripravo vzgojno-izobraževalnih programov o usmerjenem iz- 
obraževanju ter učni načrt in predmetnik skupne vzgojno-izobrazbene osnove 
kot obvezne sestavine vseh vzgojno-izobraževalnih programov na začetku sred- 
njega izobraževanja. V zvezi s skupno vzgojno-izobrazbeno osnovo so obli- 
kovane tudi druge njene sestavine ter prilagoditve. Zavod SR Slovenije za 
šolstvo je pripravil podroben načrt za usposabljanje učiteljev, za uvajanje 
skupne vzgojno-izobrazbene osnove. V skladu s tem načrtom se je v letošnjih 
zimskih počitnicah že 1237 učiteljev udeležilo seminarjev. Večina seminarjev 
pa je predvidenih v aprilu in maju ter v času poletnih počitnic, tako da bi se 
do začetka šolskega leta 1980/81 izpopoljnjevalo in usposabljalo še okoli 3000 
pedagoških delavcev. 
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V okviru Zavoda za šolstvo se pripravljajo tudi učbeniki, potrebni za iz- 
vajanje vseh predmetov oziroma predmetnih področij skupne vzgojno-izobraz- 
bene osnove. Učbeniki bi lahko bili v večini primerov dotiskani do začetka 
šolskega leta. V posebnih izobraževalnih skupnostih so uporabniki in izvajalci 
sprejeli programske zasnove za svoja področja izobraževanja, v Izobraževalni 
skupnosti Slovenije pa za tista področja, kjer posebne izobraževalne skupnosti 
še niso ustanovljene. 

Na osnovi teh programskih zasnov se je v posebnih izobraževalnih skup- 
nostih, ustreznih republiških upravnih organih in v Izobraževalni skupnosti 
Slovenije oblikoval tudi predlog mreže šol in predlog obsega vpisov v prvi 
letnik srednjih šol, za šolsko leto 1980/81, po medobčinskih območjih in 
usmeritvah izobraževanj a. 

Izobraževalna skupnost Slovenije je sprejela tudi načrt opremljanja spe- 
cializiranih učilnic za naravoslovne predmete, za obrambo in zaščito ter opre- 
me za izvajanje osnov tehnike in proizvodnje, ki se postopno uresničuje. Prav 
tako tečejo organizacijske in vsebinske priprave za zagotovitev pogojev za iz- 
vajanje proizvodnega dela in delovne prakse po posebnem načrtu, ki sta ga pri- 
pravila v sodelovanju z Zavodom za šolstvo Gospodarska zbornica Slovenije 
in Zveza sindikatov. 

Izvršni svet tudi ugotavlja, da se je zlasti v zadnjem obdobju bistveno 
razširil krog tistih, ki sodelujejo pri strokovnih pripravah. Na to kaže že po- 
datek, da v strokovnih svetih posebnih izobraževalnih skupnosti ter strokov- 
nih komisijah za pripravo novih vzgojno-izobraževalnih programov, sodeluje 
kar 319 strokovnjakov iz uporabniških organizacij in skupnosti, iz obeh uni- 
verz, strokovnih društev in združenj ter iz vrst izvajalcev. Ta podatek že sam 
po sebi veliko pove. 

V skladu s temi ugotovitvami Izvršni svet ocenjuje, da je bilo pri za- 
gotavljanju pogojev za postopno uvajanje zakona že doslej opravljeno veliko 
delo, ki predstavlja solidno strokovno osnovo za nadaljnje prizadevanje na tem 
področju. V svoji oceni pa je Izvršni svet izhajal zlasti iz dejstva, da uve- 
ljavljanje načel zakona o usmerjenem izobraževanju ni mogoče razumeti le 
kot reformo šolskega sistema v ožjem pomenu te besede, temveč kot reformo, 
ki naj izhaja iz spremenjenih družbenoekonomskih odnosov, ki morajo pre- 
rasti v dosedanje, v bistvu še vedno na proračunski miselnosti temelječa raz- 
merja ter že dejanskega uveljavljanja neposredne pravice in odgovornosti 
delavcev za načrtovanje in izvajanje usmerjenega izobraževanja. Pri takem 
razumevanju preobrazbe vzgoje in izobraževanja pa ni mogoče mimo dejstva, 
da se novi družbenoekonomski odnosi, samoupravna razmerja na vzgojno- 
izobraževalnem področju, kot jih opredeljuje zakon o svobodni menjavi dela 
na področju vzgoje in izobraževanja, šele začenjajo uveljavljati. 

Povsem na začetku pa so na področjih, kjer še niso ustanovljene posebne 
izobraževalne skupnosti. Tako vse dejavnosti in vsa področja dela še niso 
sposobna v celoti prevzeti vseh obveznosti pri načrtovanju in uresničevanju 
usmerjenega izobraževanja. Posebej še ob dejstvu, da so posebne izobraževalne 
skupnosti in njihovi strokovni sveti v zadnji fazi priprave predloga zakona o 
usmerjenem izobraževanju dobili še nekatere dodatne funkcije. Posledica 
takšnega stanja se kaže zlasti v tem, da zagotavljanje kadrovsko-izobraževal- 
nih potreb ter planiranje razvojev usmerjenega izobraževanja še ni na ustrez- 
ni kvalitetni ravni in ne daje povsem ustreznih osnov za določanje vrste, za- 
htevnosti in vsebine izobraževanja na posameznih področjih združenega dela. 
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Tako programske zasnove, ki so jih dale v razpravo posebne izobraževalne 
skupnosti, še vedno v pretežni meri izhajajo iz še ne dovolj proučenih izobraz- 
benih zahtev sodobnih proizvodnih in delovnih procesov ter vsestranskega 
razvoja osebnosti v socialistični samoupravni družbi. Na to kaže tudi veliko 
število pripomb in predlogov iz javne razprave o programskih zasnovah, ki 
sedaj še vsak dan prihajajo. 

Zaradi tega v precejšnjem številu usmeritev ne bo mogoče pripraviti 
vzgojno-izobraževalnih programov v celoti, kar postavlja udeležence izobra- 
ževanja v teh programih v negotov položaj, saj jim na začetku izobraževanja 
ne bi bili znani vsi pogoji in možnosti izobraževanja v izbrani stroki oziroma 
na področju dela. Poleg tega pa bi le delno oblikovani programi otežkočali 
uveljavljanje svobodne menjave dela. 

Na drugi strani pa se posledice še ne uveljavljenih novih družbenoekonom- 
skih odnosov kažejo v težavah pri opredeljevanju obsega usmerjenega izobra- 
ževanja, usklajevanja zmogljivosti in pri njihovi razporeditvi v skladu s po- 
trebami združenega dela in družbe v celoti. 

Zato Izvršni svet meni, da je potrebno zagotoviti več časa za uveljavitev 
novih družbenoekonomskih odnosov in samoupravnih razmerij na področju 
vzgoje in izobraževanja, kar bo hkrati z nastajanjem in usklajevanjem plan- 
skih dokumentov za novo srednjeročno obdobje 1981—1985 omogočalo teme- 
ljitejšo pripravo v§eh vzgojno-izobraževalnih programov v celoti ter sporazu- 
mevanje o izobraževalnih zmogljivostih ter njihovi razmestitvi. 

Izvršni svet z amandmaji k 215., 216. in 223. členu predloga zakona o 
usmerjenem izobraževanju, ki ste jih prejeli z gradivom za današnje zase- 
danje, predlaga glede postopnega uvajanja novih vzgojno-izobraževalnih pro- 
gramov v srednjem oziroma visokem izobraževanju, prožnejšo rešitev, s ka- 
tero zakon zavezuje uporabnike in izvajalce, da začno obvezno uvajati nove 
vzgojno-izobraževalne programe v prve letnike srednjih šol s šolskim letom 
1981/82 oziroma v prve letnike višjih in visokih šol s šolskim letom 1985/86. 
Hkrati pa omogoča uporabnikom in izvajalcem na tistih področjih, kjer bodo 
zagotovili ustrezne pogoje, da že jeseni začno z uvajanjem novih vzgojno-iz- 
obraževalnih programov. Pri teh pogojih navaja, da morajo biti sprejeti vsi 
programi v usmeritvi v usmerjenem izobraževanju, da mora biti na tem pod- 
ročju usklajena mreža šol — saj za to področje izobraževanja ali usmeritev — 
in da morajo imeti na voljo usposobljene učitelje. Povsem razumljivo pa je, 
da morajo imeti sprejete tudi samoupravne sporazume z ustreznimi organi- 
zacijami združenega dela, da bi lahko uresničevali vzgojno-izobraževalne pro- 
grame. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije posebej naglasa, da predlagani 
amandmaji ne pomenijo odlaganja reforme, temveč so le izraz težnje, da z in- 
tenzivnim družbenopolitičnim in strokovnim delom zagotovimo postopno, toda 
učinkovito in uspešno praktično uveljavitev vseh načel preobrazbe vzgoje in 
izobraževanja, ki je v svojem najglobljem bistvu sestavina, pogoj in rezultat 
širše družbene preobrazbe. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli poročevalec Zakono- 
daj no-pravne komisije besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Breda Kolarič-Lah, 
poročevalka Zakonodaj no-pravne komisije. Prosim! 
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Breda Kolarič-Lah: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Zakonodajno-pravna komisija se strinja z vsemi amandmaji med- 
zborovske skupine, tudi s tistimi iz dodatnega poročila, z dne 8. 4. 1980 kot tudi 
z amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Ne strinja pa se z ne- 
soglasjem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije glede amandmaja med- 
zborovske skupine k 174. členu predloga zakona o usmerjenem izobraževanju. 
V vsebinskem pogledu sta namreč osnovni tekst in amandma medzborovske 
skupine identična. Konkretno stopnjo strokovne izobrazbe vzgojiteljev pa 
bodo vzgojno-izobraževalne organizacije določile v svojih samoupravnih aktih. 
Zakonodajno-pravna komisija torej soglaša z amandmajem medzborovske 
skupine k 174. členu. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Na današnji seji ste prejeli 
v obravnavo stališča in predloge Družbenopolitičnega zbora in poročilo med- 
zborovske skupine delegatov ter dodatno poročilo, v katerih se Družbeno- 
politični zbor opredeljuje do predlaganih amandmajev delovnih teles in sku- 
pin delegatov ter na podlagi tega predlaga svoje amandmaje. 

^ Predlagam zboru, da skupina delegatov, ki sem jo navedel, tudi na da- 
našnji seji nadaljuje delo, s tem, da se v imenu medzborovske skupine dele- 
gatov opredeljuje do posameznih amandmajev, spremlja današnjo razpravo 
in sodeluje s skupinami ostalih zborov, če bi bilo to v morebitnem usklajeval- 
nem postopku potrebno. 

Kot sem vas obvestil že na seji 25. marca 1980 so v skladu z 251. členom 
poslovnika Skupščine SR Slovenije predlagali amandmaje naslednji poobla- 
ščeni predlagatelji: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v dopisu z dne 
20. 3. 1980 in 24. 3. 1980 ter amandmaje, ki smo jih prejeli danes in to od Od- 
bora za družbenoekonomske odnose in družbenopolitični sistem Zbora zdru- 
ženega dela, Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, Komisije 

-za narodnosti Skupščine SR Slovenije, skupine delegatov za prosvetno-kulturno 
področje 1. okoliša Ljubljana-Center, Skupščine občine Ljubljana-Šiška, sku- 
pine delegatov za prosvetno-kulturno področje 2. okoliša Ljubljana-Siška, sku- 
pine delegatov za gospodarsko področje 16. okoliša Maribor, skupini delegatov 
za gospodarsko področje 35. in 36. okoliša Ljubljana-Center in Ljubljana- 
Bežigrad in skupine delegatov za gospodarsko področje 7. okoliša Nova Gorica. 

V poročilu medzborovske skupine delegatov so navedene njihove oprede- 
litve do predlaganih amandmajev, zlasti pa so podrobno obrazloženi razlogi 
za zavrnitev nekaterih predlaganih amandmajev. Skupina delegatov je pre- 
vzela nekatere amandmaje Zakonodajno-pravne komisije, Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in drugih predlagateljev, hkrati pa je oblikovala vrsto 
svojih amandmajev, na podlagi predlaganih amandmajev v delovnih telesih 
Skupščine in zborov, skupin delegatov in nekaterih predlogov, pobud in sta- 
lišč drugih, ki so se vključili v obravnavo predloga zakona. 

Iz današnjega poročila medzborovske skupine delegatov in uvodne besede 
predstavnika skupine ste lahko slišali stališče te skupine do posameznih 
amandmajev. 

Glede na to predlagam, da najprej razpravljamo o amandmajih skupin 
delegatov za gospodarsko področje 16. okoliša Maribor, za prosvetno-kul- 
turno področje 2. okoliša Skupščine občine Ljubljana-Siška, za gospodarsko 
področje 7. okoliša Nova Gorica, za gospodarsko področje 35. in 36. okoliša 
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Ljubljana-Center in Ljubljana-Bežigrad in skupine delegatov za prosvetno- 
kulturno področje 1. okoliša Ljubljana-Center. 

Želi kdo glede tega razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Franc Cvetko, 
delegat 16. okoliša. 

Franc Cvetko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 16. okoliša umika amandmaje k 29., 111., 113., 121. in 151. 
členu, ker so bodisi vsebinsko zajeti v amandmajih drugih predlagateljev, 
predvsem v medzborovski skupini za usklajevanje oziroma so zajeti v drugih 
ustreznih sistemskih predpisih. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Slišali smo delegata 16. 
okoliša, da umika vse amandmaje. Prosim delegata Skupščine občine Ljub- 
ljana-Siška, ki predlaga amandma k 119. členu, da se izreče glede tega amand- 
maja. Slišim pa, da tudi predstavnik Skupščine občine Ljubljana-Šiška umika 
svoj amandma. 

Dogovoriti se je potrebno še glede amandmajev skupine delegatov za 
prosvetno-kulturno področje Ljubljana-Šiška k 71., 99., 137., 166., 182. in 
183. členu. 

Glede teh amandmajev predlagam, da posebej pogledate dodatno poro- 
čilo medzborovske skupine, ki predlaga k 99., 182. in 183. členu svoje amand- 
maje/ ki vsebinsko zajemajo tudi amandmaje delegatov iz Šiške. Glede ostalih 
amandmajev pa so stališča navedena v poročilu medzborovske skupine. Be- 
sedo ima tovariš Mirko Vintar, delegat za prosvetno-kulturno področje 2. oko- 
liša, Ljubljana-Šiška. Prosim! 

Mirko Vintar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ker so bili včeraj na zadnji seji medzborovske komisije glavni naši amandmaji 
smiselno sprejeti, nekateri so bili že prej, k nekaterim sicer nespremnjenim 
členom pa so bile podane obrazložitve, ki vsaj delno rešujejo vprašanja, za- 
radi katerih smo vložili amandmaje, umikamo te in tudi vse ostale naše 
amandmaje. 

Predsednik Emil Tomažič: Slišali smo, da delegati iz Šiške umikajo 
vse amandmaje, ki sem jih prej navedel. 

Več amandmajev predlagajo tudi skupine delegatov ljubljanskih občin, 
in sicer k 3., 68., 96., 118., 151., 166., 174. in k 175. členu. Tudi v tem primeru 
lahko iz poročila medzborovske skupine vidimo, da so amandmaji k 3., 68., 
118., 174. in k 175. členu vsebinsko zajeti v amandmajih medzborovske sku- 
pine. Glede ostalih amandmajev pa so navedeni razlogi skupine, kar je raz- 
vidno iz njihovega poročila. 

Pozivam predstavnika teh skupin, da se glede teh izreče. Besedo ima tova- 
riš Stanko Jaki. Prosim! 

Stanko Jaki: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legati vseh ljubljanskih občin so se na včerajšnjem skupnem koordinacijskem 
zasedanju dogovorili, da soglašajo s predlogi medzborovske skupine in odsto- 
pajo od ostalih amandmajev. 

Ravno tako smo se posvetovali glede 174. člena, ki je edino še sporen, ka- 
terega pa tudi umikamo. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Slišali smo, da skupina umi- 
ka vse svoje amandmaje. O 174. členu pa bomo še posebej razpravljali. 

Glede amandmajev delegatov 5. in 7. okoliša Nova Gorica, k 38., 69., 137. 
in k 191. členu lahko iz poročila razberemo, da je amandma k 69. členu smi- 
selno zajet v novem 69. a členu, ki ga predlaga medzborovska skupina dele- 
gatov. Amandmaji k ostalim členom pa po mnenju skupine delegatov niso 
sprejemljivi iz razlogov, ki jih navajajo v poročilu. 

Ali delegati 5. in 7. okoliša vztrajajo pri amandmajih? Besedo ima tova- 
riš Bojan Bratina. Prosim! 

Bojan Bratina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela za kultur- 
no-prosvetno področje 5. okoliša je proučila stališča zborov, odborov in med- 
zborovske skupine delegatov in sklenila, da umakne amandmaje k 38., 39., 
137. in k 191. členu, ki jih je predlagala k zakonu o usmerjenem izobraževa- 
nju na seji zbora 23. 3. 1980. 

Menimo, da je večina amandmajev vsebinsko zajeta v drugih sprejetih 
amandmajih, kar pomeni, da soglašamo s poročilom medzborovske skupine 
delegatov. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! To pomeni, da delegati 5. in 
7. okoliša Nova Gorica vse amandmaje umikajo. 

Skupina delegatov za prosvetno-kulturno področje 1. okoliša Ljubljana- 
Center je že umaknila svoj amandma k 153. členu, amandma te skupine k 113. 
členu pa je smiselno vsebovan v amandmaju medzborovske skupine k 118. a 
členu. 

Ali delegati 1. okoliša umikajo oziroma ali vztrajajo pri predloženem 
amandmaju k 113. členu? 

Irena Kernel (iz klopi) : Umikamo amandma in se strinjamo s 
predlagateljem. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Ugotavljam, da skupina 
amandma k 113. členu umika, glede na to, da je smiselno vsebovan v amand- 
maju medzborovske skupine k 118. a členu. 

Želi še kdo razpravljati, preden preidemo na glasovanje? (Ne želi.) Če ne 
želi, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o amandmajih 
medzborovske skupine delegatov. 

Prosim, da vzamete poročilo in dodatno poročilo te skupine. V dodatnem 
poročilu skupina predlaga nove amandmaje k 45., 64. a, 66., 68., 69., 75., 96. in 
k 182. členu in s tem umika te amandmaje, ki so navedeni v njenem prvem 
poročilu. V dodatnem poročilu predlaga skupina na podlagi amandmajev 
skupin delegatov še dodatne nove amandmaje k 99., 108., 183. in k 186. členu. 
Predlagam, da glasujemo o vseh redakcijskih amandmajih skupine delegatov 
skupaj. Ali zbor sprejema ta predlog oziroma ali kdo nasprotuje predlogu, 
da bi o redakcijskih amandmajih skupine delegatov glasovali skupaj? Želi 
kdo o tem razpravljati? (Nihče.) Ali kdo nasprotuje? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se zbor s predlogom strinja, zato dajem na glasovanje amand- 
maje medzborovske skupine delegatov, ki so redakcijskega značaja, in sicer k 
2., 3., 7., 8., 9., 10., 12., 15., 26., 30., 31,, 33., 36., 42., 54., 75., 105., 106., 107., 108., 
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113., 119., 121., 153., 206., 207., 208., 214. in k 218. členu. Kdor je za predla- 
gane amandmaje, naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so redakcijski amandmaji k 2., 3., 7, 8.; 9., 10., 12., 15., 
26., 30., 31., 33., 36., 42, 54., 75., 105, 106, 107, 108, 113, 119, 121, 153, 206, 
207, 208, 214. in k 218. členu sprejeti z večino glasov. 

Prehajamo na glasovanje o amandmajih medzborovske skupine delegatov, 
ki so vsebinskega značaja. Večina teh amandmajev je dobesedno prevzetih od 
Zakonodajno-pravne komisije in Izvršnega sveta. Glede amandmajev, ki jih 
predlaga medzborovska skupina na podlagi amandmajev delovnih teles, sku- 
pin delegatov in drugih predlagateljev lahko ugotovimo, da se z vsemi temi 
amandmaji strinjata tako Izvršni svet kot Zakonodajno-pravna komisija. Zato 
tudi v tem primeru vprašujem delegate, ali predlaga kdo, da bi o teh amand- 
majih medzborovske skupine glasovali ločeno? Predlagam namreč, da bi tudi 
o teh, da tako rečem nespornih amandmajih glasovali skupaj, v kolikor nihče 
izmed delegatov temu ne nasprotuje. Ce kdo misli, da bi bilo potrebno kakšen 
amandma izločiti, bomo o tem amandmaju glasovali posebej. Lahko pa tudi 
glasujemo o vseh amandmajih posebej. Prosim, da se glede tega izrečete. Sli- 
šim, da nihče ne nasprotuje predlogu, da o teh vsebinskih amandmajih glasu- 
jemo skupaj. 

Glasovali bomo o amandmajih k 11, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 32, 38, 40, 
45, 51, 57, 63, 64. a členu, 66, 67, 68, 69, 69. a členu, 75, 75. a členu, 78, 96, 
99, 101, 118, 118. a členu, 151, 152, 155, 156, 157, 159, 166, 182, 182. a 
členu, 183, 186, 214. a členu, 215. a členu in k 221. a členu. 

Ker ni bilo predlogov za ločeno glasovanje, bomo o vseh teh vsebinskih 
amandmajih glasovali skupaj. Na glasovanje dajem vse amandmaje medzbo- 
rovske skupine delegatov, ki sem jih naštel. Kdor je za predlagane amandma- 
je, naj prosim glasuje! (135 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da so amandmaji medzborovske skupine k 11, 16, 18, 19, 
20, 23, 24, 32, 38, 40, 45, 51, 57, 63, 64. a členu, 66, 67, 68, 69, 69. a členu, 
75, 75. a členu, 78, 96, 99, 101, 118, 118. a členu, 151, 152, 155, 156, 157, 
159, 166, 182, 182. a členu, 183, 186, 214. a členu, 215. a členu in k 221. a 
členu sprejeti z večino glasov. 

Kot je razvidno iz dopisa Izvršnega sveta in kot smo slišali danes v uvod- 
ni razpravi predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje, 
tovarišice Majde Poljanšek, se Izvršni svet strinja s predlaganim amandma- 
jem medzborovske skupine k 174. členu in predlaga zboru, da se sprejme 
besedilo, ki je navedeno v predlogu zakona. 

Glede na to predlagam, da o tem amandmaju glasujemo posebej. Želi 
predstavnik medzborovske skupine besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Vilma 
Manček. 

Vilma Manček: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Gre za amandma k 174. členu, ki govori o izobrazbi, ki jo mora imeti vzgojitelj 
v domovih za učence. 

Amandma medzborovske skupine predlaga, da se tekst glasi: »da mora 
imeti vzgojitelj najmanj visoko ali višješolsko izobrazbo«. Medzborovska 
skupina je menila, da je to redakcijskega značaja, vendar je Izvršni svet v 
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današnjem poročilu ugotovil, da to ni tako. Ker nimamo drugačnih poobla- 
stil, predlagamo zboru, da glasuje o amandmaju medzborovske skupine in o 
amandmaju Izvršnega sveta. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: O amandmaju medzborovske skupine 
bomo morali glasovati, ker medzborovska skupina vztraja pri oblikovanem 
amandmaju. Poročevalec Zakonodajno-pravne komisije je podal stališče Zako- 
nodajno-pravne komisije do tega amandmaja, in sicer, da podpira amandma 
skupine delegatov. Zeli kdo glede tega razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče, la- 
hko preidemo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje amandma k 174. členu, in sicer v takem besedilu, 
kot ga predlaga medzborovska skupina delegatov. Kdor je za ta amandma, 
naj prosim glasuje? (77 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (43 delegatov.) 
Se je kdo vzdržal? (12 delegatov.) 

Ugotavljam, da je amandma medzborovske skupine delegatov k 174. členu 
sprejet z minimalno večino glasov. 

Glasovali bomo še o amandmajih Izvršnega sveta, ki ste jih danes prejeli 
na klop. S temi amandmaji medzborovska skupina delegatov soglaša, kar je 
navedeno v dodatnem poročilu te skupine. 

Dajem na glasovanje tudi amandmaje Izvršnega sveta k 215., 216. in k 
223. členu. Tudi glede teh amandmajev predlagam, da o njih glasujemo sku- 
paj, v kolikor nihče ne želi glasovati o posameznih amandmajih posebej. Ali 
kdo nasprotuje predlogu, da glasujemo o teh amandmajih skupaj? (Ne.) Kdor 
je za predlagane amandmaje Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (137 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta k 215., 2,16. in k 223. členu 
soglasno sprejeti. 

Amandmaji Odbora za družbenoekonomske odnose in Odbora za druž- 
benopolitični sistem našega zbora so vsebovani v amandmajih medzborovske 
skupine, prav tako pa tudi amandma Komisije za narodnosti, zato o njih ni 
potrebno posebej glasovati. 

Zboru predlagam, da preidemo na glasovanje o predlogu zakona o us- 
merjenem izobraževanju v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim gla- 
suje! (136 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o usmerjenem izobraževanju sprejet z 
večino glasov. 

Glede na sprejeto odločitev glede zakona o usmerjenem izobraževanju, 
da se postopoma uvaja izobraževanje za pridobitev strokovne izobrazbe, pred- 
lagam, da zbor sprejme še naslednji sklep: 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v četrtem trimesečju 1980 po- 
roča Zboru združenega dela o poteku priprav za postopno uvajanje izobra- 
ževanja za pridobitev strokovne izobrazbe po zakonu o usmerjenem izobraže- 
vanju. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj najkasneje do junija 1981 ce- 
lovito poroča o pripravah za začetek izobraževanja po zakonu o usmerjenem 
izobraževanju v šolskem letu 1981/82. 

Zeli kdo o tako oblikovanem sklepu razpravljati? (Ne želi.) Če ne želi, 
prosim, da se o njem izrečete. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim gla- 
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suje! (136 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdrzal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
Prekinjam sejo, ker moramo počakati na sporočilo, glede poteka obrav- 

nave v ostalih zborih in v Izobraževalni skupnosti Slovenije. 
Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.20 in se je nadaljevala ob 11. uri.) 

Predsednik Emil Tomažič; Mislim, da lahko nadaljujemo z delom. 
Zbor moram obvestiti, da je Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

sprejela osnove in tekst besedila zakona pri 174. členu, kar pomeni, da smo 
neusklajeni. 

Glede na to se je medzborovska skupina delegatov sestala, da pripravi 
sprejemljiv predlog za vse zbore. 

Prosim predstavnika medzborovske skupine, da nam glede tega poroča. 
Besedo ima tovarišica Vilma Manček. 

Vilma Manček: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Medzborovska skupina se je v odmoru sestala, ker smo dobili poročilo Skup- 
ščine Izobraževalne skupnosti Slovenije, ki je sprejela izviren tekst 174. čle- 
na. Ker pa se prek Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije urejajo druž- 
benoekonomski odnosi, menimo, da je prav, da podpremo predlog Skupščine 
Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Predlagamo torej, da umaknemo naš amandma k 174. členu in glasu- 
jemo o izvirnem tekstu 174. člena, ki se glasi: »da je vzgojitelj lahko, kdor 
ima najmanj višjo strokovno izobrazbo«. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Slišali smo poročilo med- 
zborovske komisije in njihov predlog. Mislim, da se mora zbor o tem izreči. 
Zeli kdo razpravljati o predlogu medzborovske komisije? (Ne.) Ce ne želi, po- 
tem predlagam, da glasujemo o predlogu. Medzborovska komisija predlaga, 
da se sprejme osnovno besedilo 174. člena. 

Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (104 delegati glasujejo za.) Je kdo 
proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog medzborovske skupine glede 174. člena sprejet 
z večino glasov. 

Obveščam vas tudi, da je Zbor občin prav tako sprejel pri 174. členu os- 
novno besedilo zakona. S tem smo torej usklajeni tako z Zborom občin kot s 
Skupščino Izobraževalne skupnosti Slovenije. Ugotavljam tudi, da je pred- 
log zakona o usmerjenem izobraževanju sprejet v skladu s stališči Družbeno- 
političnega zbora, o čemer bom predsednico zbora posebej obvestil. 

Zaključujem 3. točko dnevnega reda in s tem tudi sejo zbora. Zahvalju- 
jem se vam za udeležbo. Hvala lepa! 

(Seja Zbora je bila končana ob 11. uri.) 
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(2. aprila 1980) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela in 

Ivica Kavčič, 
podpredsednica Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 35. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 1. odstavka 
97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Na podlagi 18. člena poslovnika Zbora združenega dela bomo za današnjo 
sejo zbora najprej izvolili Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja Skupščine SR Slovenije in verificirali pooblastila. 

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja izvolimo naslednje delegate: za predsednika Slavko Jerman, za člane 
pa Giorgio Miani in Ivana Banka. So predlagani delegati navzoči? (Da.) 

Želi kdo o tem predlogu razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi, potem lahko 
preidemo na glasovanje. Glasovali bomo z dviganjem rok. Kdor je za predlog, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v verifikacijsko komisijo izvoljeni delegati v pred- 
laganem sestavu. Prosim verifikacij sko komisijo, da se sestane in pripravi 
poročilo za zbor. 

Obveščam vas, da so bili na današnjo sejo zbora vabljeni tudi predstav- 
niki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in Republiške konference So- 
cialistične zveze Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske od- 
nose s tujino, Republiške skupnosti za ceste, Zveze vodnih skupnosti Slovenije, 
Zveze stanovanjske skupnosti Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti 
elektrogospodarstva Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti za železniški 
in luški promet Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin 
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v SR Sloveniji, Samoupravne interesne skupnosti za PTT promet, Zveze skup- 
nosti za zaposlovanje Slovenije, Narodne banke Slovenije in Službe družbe- 
nega knjigovodstva Slovenije. 

Na današnjo sejo zbora so bili vabljeni tudi predsedniki odborov Zbora 
združenega dela, člani delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, delegati SR Slovenije v Zveznem zboru 
Skupščine SFR Jugoslavije ter poročevalci odborov in komisij, in sicer Jože 
Rožman, poročevalec Odbora za družbenoekonomski razvoj, Anton Jelenko, 
poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose, Marija Masnec, poroče- 
valka Odbora za družbenopolitični sistem, Francka Herga, poročevalka Odbora 
za finance, Elio Musizza, poročevalec Komisije za narodnosti in Anton Kugomč, 
poročevalec Zakonodajno-pravne komisije. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo zastaviti delegatska vprašanja, 
da to store takoj na začetku seje, da bi lahko s temi vprašanji seznanili pred- 
stavnike Izvršnega sveta oziroma ustrezne republiške funkcionarje ter da bi 
jim na ta način omogočili, če bo to seveda mogoče, da pripravijo odgovore 
na zastavljena delegatska vprašanja že na današnji seji zbora. 

Prosim predsednico Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja, da poroča zboru. 

Slavka Jerman: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 35. 
sejo dne 2. aprila 1980. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 135 delegatov, in sicer iz gospodarskega področja 85 
delegatov, iz prosvetno-kulturnega področja 16 delegatov, iz socialno-zdrav- 
stvenega področja 10 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 13 delegatov, iz obrt- 
ne in podobne dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, 
družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 de- 
legatov, iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi oboro- 
ženih sil SFR Jugoslavije en delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati iz naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: gospodarskega področja 17. okoliš 2 delegata, 19. okoliš 2 delegata, 20. 
okoliš 1 delegat skupaj 5 delegatov; prosvetno-kulturnega področja 8. okoliš 
1 delegat, 17. okoliš 1 delegat, skupaj dva delegata; socialno-zdravstvenega 
področja 7. okoliš 1 delegat, 8. okoliš 1 delegat, 9. okoliš 1 delegat, skupaj 3 
delegati; kmetijske dejavnosti 2. okoliš 1 delegat, 5. okoliš 1 delegat, 7. oko- 
liš 2 delegata, 8. okoliš 1 delegat, skupaj 5 delegatov. Skupno torej ni prisot- 
nih 15 delegatov. 

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

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati? (Nih- 
če.) Ce ne želi nihče razpravljati, lahko preidemo na glasovanje. O poročilu 
bomo glasovali v celoti, ker nobeno pooblastilo ni sporno. 

Kdor je torej za poročilo, naj to potrdi z dvigom roke! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) 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 verificiral pooblastila delegatov 
za 35. sejo Zbora združenega dela. 

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

Obveščam vas, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom občin in Druž- 
benopolitičnim zborom poslušali uvodno obrazložitev k poročilu o poteku 
planskih aktivnosti in problemih usklajevanja razvoja v SR Sloveniji, ki jo 
bo podal tovariš Vitja Rode, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in predsednik Odbora Izvršnega sveta za družbenoekonomsko ure- 
ditev ter za družbeni plan in razvoj in uvodno obrazložitev k informaciji o 
uresničevanju nalog in usmeritev iz resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije v letu 1980, ki jo bo podal tovariš Jože Hujs, podpred- 
sednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednik Odbora Izvrš- 
nega sveta za tekočo gospodarsko in socialno politiko. 

Kasneje bomo na skupnem zasedanju z Zborom občin poslušali uvodno 
obrazložitev k informaciji o uresničevanju srednjeročnega načrta in nekaterih 
problemih slovenskega turizma in k predlogu za izdajo zakona o turističnih 
dejavnostih, ki jo bo posredoval tovariš Franc Razdevšek, član Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in predsednik Komiteja Izvršnega sveta za turizem. 

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

Z dopisom z dne 21. 3. 1980 sem razširil dnevni red današnje seje s pred- 
logom zakona o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v republiški 
sklad skupnih rezerv za leto 1979 za zavezance, ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma. 

Izvršni svet predlaga iz razlogov, ki so navedeni v spremnem dopisu k 
predlogu zakona, da zbor obravnava ta zakon na podlagi 295. člena poslovni- 
ka Skupščine SR Slovenije, to je po hitrem postopku. Zeli morda predstav- 
nik Izvršnega sveta še dodatno obrazložiti predlog? (Ne.) 

Zeli kdo razpravljati o predlogu Izvršnega sveta, da se predlog zakona 
obravnava po hitrem postopku? (Nihče.) Ce ne, potem prosim, da se o pred- 
logu izrečete. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj to prosim potrdi z dvi- 
gom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta, da se predlog zakona obrav- 
nava po hitrem postopku, soglasno sprejet. 

Ker Izvršni svet v dopisu, ki smo ga danes prejeli predlaga umik pred- 
loga za izdajo zakona o dopolnitvi obrtnega zakona in predloga za izdajo za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti, teh zakonov na današnji seji ne bomo obravnavali. 

Predlagam pa, da vsi tisti, ki ste imeli namen razpravljati o obeh zakonih 
in imate morda pripravljene pismene razprave, te predložite, da bi jih mi kas- 
neje posredovali Izvršnemu svetu. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve zboru ni pred- 
ložila predlogov za volitve in imenovanja, zato točko volitve in imenovanja 
umikam z dnevnega reda današnje seje. 

Glede na vse to predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 35. seje Zbora združenega dela, 
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2. poročilo o poteku planskih aktivnosti in problemih usklajevanja raz- 
voja v SR Sloveniji, 

3. informacija o uresničevanju nalog in usmeritev iz resolucije o politi- 
ki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1980, 

4. informacija o nekaterih negativnih pojavih na področju zaposlovanja, 
5. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri 

delu, 
6. informacija o uresničevanju srednjeročnega načrta in nekaterih pro- 

blemih slovenskega turizma, 
7. predlog za izdajo zakona o turistični dejavnosti, 
8. predlog zakona o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz vlaganj v 

energetske objekte, 
9. predlog zakona o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v 

republiški sklad skupnih rezerv za leto 1979 za zavezance, ki niso sklenili 
samoupravnega sporazuma, 

10. predlog za izdajo zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stano- 
vanj in stavb v SR Sloveniji v letu 1981, 

11. soglasje k uvedbi nove smeri visokošolskega študija in k dopolnitvam 
statuta Visokošolske temeljne organizacije za agronomijo Biotehniške fakultete 
Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, 

12. soglasje k statutom visokošolskih temeljnih in visokošolske delovne 
organizacije ter o potrditvi samoupravnega sporazuma o združitvi v Visoko- 
šolsko delovno organizacijo Visoka tehniška šola v Mariboru, 

13. predlog periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije za II. trimesečje 1980, 

14. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k predlaganemu dnevnemu 

redu? (Ne.) Ker ni predlogov, potem prosim, da o dnevnem redu glasujemo. 
Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 
Ker ste prejeli danes na klop listo predstavnikov Izvršnega sveta Skup- 

ščine SR Slovenije k posameznim točkam dnevnega reda in seznam gradiv k 
posameznim točkam, teh v nadaljevanju seje ne bom posebej navajal. 

Seznaniti vas moram s tem, da je naknadno prišlo na sejo Zbora združe- 
nega dela še 9 delegatov. V poročilu verifikacijske komisije smo slišali, da je 
bilo na začetku seje prisotnih 135 delegatov, kar sedaj pomeni, da prisostvuje 
današnji seji Zbora združenega dela 144 delegatov. 

Počakali bomo delegate ostalih dveh zborov, da pričnemo s skupnim za- 
sedanjem. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 11.30.) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo sejo zbora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poročilo o poteku 
planskih aktivnosti in o problemih usklajevanja razvoja v SR Sloveniji, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 
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Poročilo je bilo objavljeno v prilogi IV Poročevalca. Uvodno obrazložitev 
smo poslušali na skupnem zasedanju. Želijo poročevalci odborov dopolniti svoja 
poročila? (Da.) Besedo ima poročevalec Odbora za družbenoekonomski razvoj, 
tovariš Jože Rožman. 

Jože Rožman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ker je v poročilu Izvršnega sveta o poteku planskih aktivnosti o problemih 
usklajevanja razvoja v SR Sloveniji sodeloval na skupni seji z Odborom za 
družbenoekonomski razvoj tudi Odbor za finance Zbora združenega dela dne 
20. 3. 1980, dopolnjujem poročilo Odbora za družbenoekonomski razvoj s tem, 
da se v glavi in v uvodnem delu poročila navede Odbor za finance. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Slišali smo dopolnitev. Gre 
torej za skupno poročilo obeh odborov. 

Danes ste prejeli predlog sklepa, ki je pripravljen na podlagi vseh dose- 
danjih razprav v tem poročilu, v delovnih telesih zborov. Predlog sklepa je na 
tej osnovi oblikovala posebna delovna skupina politično-strokovnih delavcev 
skupščine, skladno z njihovo funkcijo po odloku o organiziranosti služb, ka- 
kršnega smo sprejeli. Iz tega torej sledi, da je tudi predlog tega sklepa pred- 
met razprave na današnji seji. 

Predlagam, da imenujemo skupino delegatov, ki bo spremljala razpravo 
o tem poročilu in razpravo o informaciji, ki jo bomo obravnavali pri naslednji 
točki dnevnega reda. V skladu z razpravo na seji zbora bi skupina predlagala 
tudi morebitne spremembe in dopolnitve predlaganih predlogov sklepov k tej 
in k naslednji točki. 

Dovolite mi, da v skupino delegatov predlagam Jožeta Rožmana, poro- 
čevalca Odbora za družbenoekonomski razvoj, Francko Herga, poročevalko 
Odbora za finance in Gojmira Vizoviška, delegata 16. okoliša Maribor in 
člana Odbora za družbenoekonomski razvoj. 

Zeli kdo o predlogu razpravljati? (Nihče.) Če ne, kdor je za predlog, naj 
prosim glasuje z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je skupina delegatov v predlaganem sestavu soglasno 
izvoljena. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Marija Kolenc, delegat Zbora 
združenega dela za področje gospodarstva, 15. okoliš, Skofja Loka. 

Marija Kolenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V naši družbenopolitični -skupnosti, globalno ocenjeno, smo z rezultati dose- 
ženih planskih aktivnosti in pripravljenosti planskih dokumentov relativno 
zadovoljni. Bitka za nove kvalitetnejše preureditve razvoja se je praktično 
že začela z izdelavo srednjeročnega plana 1976—1980 in se vsako leto z reso- 
lucijo konkretnejše izpopolnjuje. 

Posebno pomembno vlogo pri opredelitvi kvalitetnih dejavnikov razvoja 
je imela občinska resolucija, ki temelji na zvezni in republiški resoluciji za 
leto 1980 in ki opredeljuje kvalitetne opredelitve kot kriterije selektivnega 
pristopa k investicijskim odločitvam. 

S tega vidika pomeni priprava dogovora o temeljih plana in izdelava sa- 
mega družbenega plana za obdobje 1981—1985 nadaljevanje kontinuiranega 
dela, kateremu je dodana še prostorska komponenta. V občini potekajo planske 
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aktivnosti predvsem na tistih področjih, ki so globalnega pomena za območje 
naše družbenopolitične skupnosti. 

Sočasnost planiranja je bila vseskozi prisotna in rezultat takšnega pri- 
stopa so izdelane osnove dogovora o temeljih družbenega plana občine in stro- 
kovnega gradiva II. kot predhodna dokumenta družbenega plana. 

Vsekakor pa je potrebno izpostaviti nekatere specifičnosti, za katere me- 
nimo, da so vplivale na to, da pripravljeni dokumenti niso usklajeni in stro- 
kovno tako pripravljeni kot bi morali biti. Te specifičnosti so naslednje. 

1. Zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slo- 
venije — temeljni nosilci planiranja ga niso v celoti preštudirali in to zaradi 
tega, ker ga v decembru praktično niso poznali. To pa je prispevalo k temu, 
da nekatere stvari niso bile razjasnjene, kot na primer prostorski in druž- 
beni plani. 

2. Sočasno planiranje s strani republiških interesnih skupnosti materialne 
proizvodnje in negospodarstva ni dovolj prisotno in je v pomembnem za- 
ostanku. 

3. Panožne opredelitve s strani gospodarskih zbornic, združenj in drugih 
kasnijo, kar povzroča gospodarskim organizacijam precejšnje težave pri se- 
stavi elementov in osnutkov samoupravnih sporazumov in je pomembna ovira 
pri sestavi in sprejemanju planov za naslednje srednjeročno obdobje. 

4. V programu za pripravo planskih dokumentov 1981-—-1985, so bile tako 
v republiki, kot v občini predvidene ankete, katere se delno še izvajajo kot 
na primer kadrovska in investicijska anketa. Na te ankete pa so vsi temeljni 
nosilci planiranja čakali. 

5. Pri številnih nosilcih planiranja je še vedno prisotna miselnost, da so 
sicer dolžni planske dokumente pripraviti, toda šele na osnovi elementov, ki 
naj bi jim jih posredovali drugi. 

6. Nosilci načrtovanja niso pri temeljnih nosilcih planiranja strokovno 
ustrezno organizirali pripravo strokovnih gradiv. Metodološkega pristopa pri 
izdelavi strokovnih gradiv ni, niti se temeljni nosilci planiranja ne poslužujejo 
vseh razpoložljivih pripomočkov. Smo v času, ko morajo biti globalni elementi 
že usklajeni, saj smo si v programu dela zadali nalogo, da bi na junijski seji 
občinske skupščine obravnavali le osnutke dogovora o temeljih družbenega 
plana občin in osnutek družbenega plana občine. 

Glede na to menimo, da se usklajevalni postopek dejansko zaključuje na 
področjih, kjer sočasnosti in koordinacije ni bilo, tako da ni pričakovati, da 
bodo osnutki kvalitetni. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc 
Mataus, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 29. okoliš, 
Koper. Prosim! 

Franc Mataus: Tovariš predsednik, tovarišice i|n tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov gospodarskega področja 29. okoliša, je na svoji seji 28. 
marca 1980 obravnavala gradivo 35. seje Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije. Pri obravnavanju poročila o poteku planskih aktivnosti in o 
problemih usklajevanja razvoja v SR Sloveniji v letu 1980, so bile osnovne 
ugotovitve o poteku planskih aktivnosti zlasti naslednje. 

1. V tem trenutku je prišlo do precejšnjih odstopanj od s programom 
začrtanih rokov, tako da obstajajo dokaj velike zamude pri oblikovanju plan- 
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skih dokumentov, smernic za pripravo planov, predvsem pa elementov za 
sklepanje samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih planov ter 
osnutkov samoupravnih sporazumov, kar predstavlja bistveno kršitev zakon- 
skega načela sočasnosti planiranja. Iz programa Republiškega komiteja za 
družbeno planiranje in informacijski sistem ter programa Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije je razvidno, da gredo vse dosedanje zamude na račun 
skrčenja nadaljnjih faz, predvsem faze usklajevanja elementov, tako da bodo 
ustrezni plani samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitične 
skupnosti sprejeti ob koncu leta 1980. Le mesec in pol časa do 15. 5. je vse- 
kakor prekratek rok za fazo usklajevanja elementov, ki bo po pričakovanju 
najtežavnejša faza, v kateri se morajo oblikovati najpomembnejši planski do- 
kumenti, dogovori in samoupravni sporazumi, posebno še glede na dokaj ve- 
like zamude pri posameznih nosilcih planiranja ter glede pomanjkljive kvali- 
tete strokovnih planskih osnov in na njihovi podlagi oblikovanih planskih 
dokumentov. V danih okoliščinah je verjetno bolj sprejemljivo vztrajati na 
podrobnejšem uresničevanju sistema družbenega planiranja določenega z za- 
konom, na samoupravno sprejetih planskih dokumentih, na podlagi kvalitetnih 
strokovnih gradiv kot pa na postavljenih rokih. 

2. Eden izmed pomembnih vzrokov za stanje, kakršno je trenutno na 
področju srednjeročnega planiranja, je vsekakor ta, da je zlasti pri pretoku 
informacij ter oblikovanju in izmenjavi elementov čutiti, da na ravni repu- 
blike ni ustreznega koordinatorja akcije. Zavedati se moramo, da obstajajo še 
vedno dokajšnje nejasnosti pri razumevanju postopka planiranja, predvsem 
glede vsebine in namena elementov, ki si jih vsak razlaga po svoje. Zato je 
tudi tako izredno majhno število izmenjanih elementov v tem trenutku. Sta- 
nje po občinah je dokaj različno, odvisno je od tega, kako so v posameznih ob- 
činah k akciji pristopili, to je od organiziranosti oziroma načina vzdrževanja 
neposrednega stika med posameznimi nosilci planiranja. Prav to pa je na re- 
publiškem nivoju, tako v horizontalni kot tudi v vertikalni liniji pogrešati. 
Ustrezna organizacija na vseh nivojih predstavlja namreč pomemben kvalita- 
tiven korak naprej pri uveljavljanju novega sistema družbenega planiranja. 
Hvala lepa! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica 
Marija Masnec, delegatka Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 
5. okoliš, Žalec. 

Marija Masnec: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Predvsem zaradi vzpodbude, ki jo je dal podpredsednik Skupščine 
SR Slovenije Jože Globačnik v svojem pismu, da naj delegati posebej pozorno 
obravnavajo poročilo o poteku planskih aktivnosti in problemih usklajevanja 
razvoja SR Slovenije, želim v imenu skupine delegatov žalske občine sprego- 
voriti o stvari, ki je sicer že dolgo aktualna, postaja pa pereča, to je o smotrni 
rabi slovenskega prostora in o varstvu okolja. 

S to razpravo želimo apelirati na vse delegate, da bi se strinjali s pobudo, 
ki se je izoblikovala po daljši razpravi na zadnji seji naše skupine delegatov, 
da je potrebno v smernice Skupščine SR Slovenije za pripravo družbenega 
plana SR Slovenije od leta 1981—1985 v zvezi s smotrno rabo slovenskega 
prostora vnesti tudi načrt za izdelavo sistematskega, za vso Slovenijo enot- 
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nega načina zbiranja, sortiranja, disponiranja, regeneracije in uničevanja od- 
padkov. 

Za njegovo izdelavo in realizacijo naj bi po našem mnenju bil zadolžen 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Do takega sklepa smo prišli zaradi nevzdržnega onesnaževanja okolja z 
gospodinjskimi, turističnimi in industrijskimi odpadki v naših mestnih ob- 
robjih, kjer zaradi tega nastajajo odlagališča smeri. Komunalno odvažanje od- 
padkov namreč ne zajema vseh razkropljenih zaselkov in oddaljenih vasi, 
zato so bližnji potoki in gozdovi postali odlagališča odpadkov. Občasne akcije 
šolarjev »Očistimo okolje« stvari ne rešujejo, ker so očiščena odlagališča že 
čez mesec dni takšna, kot so bila. 

Razen teh naših ugotovitev je v točkah 3 in 4 poročila o poteku planskih 
aktivnosti in problemih usklajevanja razvoja v SR Sloveniji razvidno, da v 
prihodnje lahko pričakujemo nadaljevanje sedanje stopnje urbanizacije. Prav 
zaskrbljujoča je ugotovitev v nadaljevanju poročila, da so še vedno opazne 
težnje, da se nekateri sestavni elementi gradnje, ki bistveno vplivajo na celo- 
vito urejanje zemljišč ter s tem v zvezi povezano varstvo okolja, — ki so 
običajno tudi najdražje sestavine pri gradnji naselij kot je to preskrba s pitno 
vodo, odvajanje odpadnih voda, odlaganje odpadkov in tako dalje izvajajo 
naknadno ali pa jih odlagamo za daljši čas. Iz prakse našega vsakdana pavi- 
dimo, da je skrajni čas, da te probleme začnemo reševati in to sistematično, 
načrtno in učinkovito za ves slovenski prostor. 

Dosedaj je bila ta problematika prepuščena vsaki posamezni občini, kra- 
jevni skupnosti ali posameznikom, da se z njo ubadajo, kakor vedo in znajo. 
Ugotavljamo, da večji središči kot sta Ljubljana in Maribor skušata vnesti 
nekaj načrtnosti v svojih prizadevanjih za čisto okolje. Ugotavljamo pa, da so 
pri tem pozabili na ostali del Slovenije, kjer je ponekod res še mogoče najti 
nekaj lepega in čistega prostora. Zaradi vsega tega, kar sem dosedaj povedala, 
je nujno, da se izdela enoten sistem, uporaben za vso Slovenijo, s katerim bi 
se zagotovilo vzdrževanje čistega in kultiviranega okolja tako v urbanih sredi- 
ščih Slovenije kot v obrobnih vaseh in zaselkih. 

Nalogo za izdelavo načrta za tak sistem, za njegovo vkomponiranje v plan 
gospodarjenja s prostorom, za njegovo realizacijo in za stalno skrb, da se tak 
sistem stalno razvija, dopolnjuje in izboljšuje, bi po našem mnenju moral pre- 
vzeti Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora. Ta bi koordi- 
niral delo odborov in komisij pri različnih institucijah, ki se bolj ali manj 
poklicno ukvarjajo s problematiko tega področja. Zavedamo se, da bosta tak 
načrt in njegova izvedba gotovo terjala veliko finančnih sredstev. Vendar 
menimo, da se bo njihovo vlaganje, če ne bomo spet ostali na pol poti in 
načrta, sproti oportunistično opuščali, z izgovarjanjem na objektivne težave, 
obrestovalo s tem, da bomo tudi čez pet ali dvajset let lahko v kulturnem oko- 
lju živeli in delali. Hvala lepa! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Ja- 
kob Berič, predsednik Skupščine interesne skupnosti za PTT promet. 

Jakob Berič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Izpostavil bi enega od problemov pri planiranju za obdobje 1981—1985. 
To je potrebo po podrobnejši opredelitvi tako imenovanih družbenoekonom- 



74 Zbor združenega dela 

skih strateških ciljev in po usklajevanju teh ciljev z različnimi nosilci plani- 
ranja. 

Ta problem je prišel do izraza posebno v razpravah delegatov v območnih 
in republiških samoupravnih interesnih skupnosti PTT prometa Slovenije. Za- 
kaj gre? Napravili smo analizo razvoja PTT prometa za obdobje od 1976 do 
1980 in pri tem ugotovili, da bomo realizirali plan za to obdobje. Vendar naše 
ocene niso kdo ve kako optimistične, ker menimo, da je bil plan postavljen 
preskromno. 

Zato načrtujemo za obdobje 1981—1985 širši program, ki pa ni tak kot 
smo danes slišali od podpredsednika Izvršnega sveta, tovariša Rodeta, nam- 
reč, preveč je zahteven, kar se tiče finančnih investicijskih sredstev. Delegati 
so izpostavili kot prvi problem pri teh strateških ciljih skrb slovenskega PTT 
za hitrejši razvoj manj razvitih in manj razvitih obmejnih območij. Ta druž- 
benoekonomsko strateški cilj je prisoten v razpravah povsod, tako v krajevnih 
skupnostih, občinah, območnih SIS, republiki, v republiških komitejih itd., 
vendar se opaža različen pristop do tega problema. Skupno ga moramo po- 
drobno opredeliti, da bo dejansko prišel do izraza v naslednjem planskem ob- 
dobju. Res je, da ni samo naša skrb hitrejši razvoj manj razvitih in manj 
razvitih obmejnih območij. 

Zanimiv prpblem PTT v Sloveniji je tudi hitrejši razvoj slovenskih in- 
dustrijskih centrov posebno mesta Ljubljane. Iz naših podatkov je razvidno, 
da je v Sloveniji približno 70 000 nerešenih vlog za telefone, od tega jih je 
samo v Ljubljani več kot polovica. Pri tem pa je več kot polovica nerešenih 
vlog za tovarne, za družbene dejavnosti in za druge, kar v ostalih predelih 
izven Ljubljane ni primer. 

Druga naša naloga, ki jo je potrebno v Sloveniji uskladiti, je vprašanje 
usklajenega razvoja celotnega slovenskega prostora glede na tako imenovani 
policentrični sistem razvoja Slovenije. Menimo, da podrobnejše analize kaj 
pravzaprav pomeni policentrični sistem v Sloveniji glede na promet in zveze, 
nimamo. Dejstvo je, da so promet in zveze tisti elementi v hitrejšem razvoju 
celotnega slovenskega prostora, ki lahko vplivajo na hitrejši razvoj. 

Drugi neusklajen problem je, kako uskladiti hitrejši razvoj slovenskega 
prostora z razvojem jugoslovanskega prostora. Mnoge zadeve glede hitrejšega 
razvoja mi usklajujemo v slovenski interesni PTT skupnosti za območje Slo- 
venije, za območja posameznih področij v Sloveniji pa v območnih SIS, ni- 
mamo pa_ ustrezne samoupravne organiziranosti v merilu jugoslovanskega 
prostora. Ze eno ali morda dve leti poteka razprava, kako priti do neke zveze 
interesnih skupnosti. Glede tega imamo različne pristope v jugoslovanskem 
prostoru, moram pa povedati, da večina jugoslovanskih republik že ima re- 
publiške interesne skupnosti. Vendar je v tem času, ko težimo k usklajenosti 
jugoslovanskega plana, zelo pomembno, da bi vse republike imele interesne 
skupnosti. Za plansko obdobje 1976—1980 v Sloveniji ocenjujemo, da bo prav 
zahvaljujoč dobri povezavi uporabnikov in izvajalcev v okviru interesnih 
skupnosti plan 1976—1980 v planskih predvidevanjih uresničen. 

Naslednji problem je usklajevanje samoupravnega sporazuma o skupnem 
planiranju izgradnje in vzdrževanja telekomunikacijskih sistemov zvez med 
RTV, PTT, elektrogospodarstvom, 2TP in še nekaterimi drugimi velikimi no- 
silci, ki planirajo v svojih planskih izhodiščih ogromna investicijska sredstva. 
Ce jih bomo uspešno uskladili, bomo slovenskemu prostoru privarčevali veliko 
denarja. V interesni skupnosti smo formirali določene organe, ki ta samo- 
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upravni sporazum usklajujejo, vendar se bojim, glede na dosedanjo razpravo, 
da bo težko priti do najboljših izhodišč, takšnih kot jih je ta samoupravni 
sporazum predvidel. Pri tem moram povedati tudi to, da smo ta sporazum v 
jugoslovanskem merilu uspeli podpisati le v Sloveniji, da pa se tudi druge 
republike borijo za ta sporazum. V Sloveniji so vsi razen 2TP ta sporazum 
že podpisali. 

To usklajevanje je zelo pomembno za uresničitev nalog, ki jih ima sloven- 
ski in jugoslovanski prostor na področju splošnega ljudskega odpora. 

V republiški interesni skupnosti menimo, da bi morali imeti tudi podrob- 
nejšo analizo, kaj pomenijo kvalitetnejše zveze ali promet in zveze v sloven- 
skem prostoru glede na racionalnejšo uporabo energije. Prepričani smo, da 
bi lahko promet in zveze, posebno pa zveze, dale velik prispevek k racional- 
nejši porabi te tako drage energije. 

Se en problem pri usklajevanju bi želel izpostaviti, to je skrb PTT za 
hitrejši razvoj slovenskega turizma. Menim, da bi morali tudi ta problem 
vključiti v ustrezne sklepe o hitrejšem razvoju turizma v slovenskem prostoru, 
ker ugotavljamo, da so posebno v zimskih turističnih krajih danes zveze zelo 
slabe. Res je, da so tudi pogoji taki, da je težje priti do teh zvez. Opažamo 
pa tudi, da v klimatskih zdraviliščih ni ustreznih zvez in da je morda največ 
storjenega na obalnem področju, pa še tu niti slovenski, še manj pa tuji turisti 
niso zadovoljni z ustreznimi zvezami. 

Naši delegati v območnih in republiških SIS so soglasni, ne glede na iz- 
hodišča, ki so bila danes izražena, da bi PTT moral imeti prioriteto v nasled- 
njem planskem obdobju. Uspešna uresničitev plana za obdobje 1976—1980 
namreč kaže na realnost ocene, naj bi v naslednjem planskem obdobju, po 
cenah iz leta 1978, vložili v PTT približno 8 milijard 300 milijonov dinarjev. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc 
Vehovar, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 3. okoliš 
Šentjur-Šmarje. 

Franc Vehovar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ob razpravi v okviru delegacije za Zbor združenega dela smo temeljito obrav- 
navali poročilo o poteku planskih aktivnosti in o problemih usklajevanja raz- 
voja v SR Sloveniji. 

V razpravi so sodelovali tudi strokovni organi in službe, ki delujejo na 
področju planiranja. Namen tako poglobljene razprave je bil predvsem v tem, 
da ocenimo, kako aktivnosti planiranja potekajo v lastnih sredinah, v temeljnih 
organizacijah, krajevnih skupnostih in v občini ter da ugotovimo, kako so naši 
interesi reševanja problemov skladnejšega razvoja prisotni v sedanjih postop- 
kih in kako zastaviti delo, da bi bili ti cilji dovolj upoštevani. 

V zvezi s tem smo se odločili, da bomo v razpravi na današnji seji opozo- 
rili na dvoje po našem mnenju ključnih vprašanj. 

1. Iz poročila je razvidno, da na vseh nivojih, od tozd do federacije precej 
kasnimo s posameznimi fazami planiranja. Ne da bi analizirali razloge, ki so 
gotovo predvsem subjektivni, velja ugotovitev, da bo znova zmanjkalo časa 
in to za najpomembnejšo fazo planiranja, za usklajevanje. Tudi pri reševanju 
problemov in nalog skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji se vse 
bolj uveljavlja načelo, da naj bi večino rešitev načrtovali v rednih planih in 
da bi le specifičnosti sistema, stimulacije investitorjev, pomoč pri programira- 
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nju in drugo, reševali s posebnim zakonom oziroma družbenim dogovorom. V 
časovni stiski, ki se nam obeta, se nam lahko zgodi, da bodo vsi planerji od 
tozd do republike sprejeli svoje srednjeročne plane, ne da bi pri tem primerno 
in dovolj konkretno upoštevali večkrat le deklarirana prizadevanja za sklad- 
nejši regionalni razvoj SR Slovenije. 

Naknadne spremembe že sprejetih planov in rešitev, ki bi omogočale 
skladnejši regionalni razvoj, bodo izzvenele kot vsiljene in bodo pogosto po- 
vzročale odpor, kot pa sodelovanje pri zmanjševanju razlik med razvitimi in 
manj razvitimi območji v SR Sloveniji. 

Iz omenjenih razlogov predlagamo, da Skupščina SR Slovenije ob ob- 
ravnavi poročila o srednjeročnem planiranju sprejme priporočilo oziroma za- 
veže planerje, da ti pri načrtovanju upoštevajo tudi možnosti naložb na manj 
razvitih območjih, upoštevajoč ekonomske prednosti, presežek delovne sile, 
ugodnejše pogoje investiranja, dodatne sistemske stimulacije in drugo, ter da 
že v sedanji fazi planiranja vodi obojestranske postopke usklajevanja. 

Ob tem opozarjamo na načelo, da skladnejši razvoj SR Slovenije ni zgolj 
naloga družbenopolitičnih skupnosti in dejavnikov na nerazvitem območju, 
pač pa naloga vseh subjektov v celotni organizirani družbenopolitični skup- 
nosti, to je v republiki. 

Pri izvajanju tega priporočila in njegovem uveljavljanju pri nadaljnjem 
planiranju lahko še posebno veliko prispevajo Gospodarska zbornica Slove- 
nije in medobčinske zbornice, banke, SOZD in druge asociacije gospodarstva, 
če bo pri njihovem delu težnja po skladnejšem regionalnem razvoju v SR 
Sloveniji vseskozi prisotna. 

2. Pomemben dejavnik, ki bo vplival na odločitev temeljnih samouprav- 
nih subjektov, da del svojih naložb locirajo na manj razvitih ODmočjih, je go- 
tovo bodoči sistem usmerjanja in stimuliranja, ki bo opredeljen v novem za- 
konu o skladnejšem regionalnem razvoju in verjetno v družbenem dogovoru 
na osnovi zakona. Ravno sedaj, ko najbolj intenzivno teče delo na področju 
planiranja, se izteka obdobje dosedanjega sistema skladnejšega regionalnega 
razvoja, v pripravi pa je nov zakon. 

V stikih, ki jih imamo s potencialnimi investitorji na našem območju, se 
pogosto postavlja vprašanje, kakšen bo bodoči sistem stimuliranja in usmer- 
janja. Od tega je tudi odvisna odločitev, ali bo posamezna organizacija zdru- 
ženega dela investirala na manj razvitem območju. 

Seveda je toliko bolj pomembno, da so čim prej, vsekakor pa še pred 
usklajevanjem srednjeročnih planov, znani pogoji za naslednje srednjeročno 
obdobje, ker je ravno od tega odvisno ali bodo plani temeljnih subjektov go- 
spodarjenja dovolj upoštevali tudi naloge skladnejšega razvoja. 

Predlagamo, da naš zbor sprejme priporočilo, da se vsi postopki pri opre- 
deljevanju bodočega sistema skladnejšega razvoja pospešijo ter da se na ustre- 
zen način seznani javnost in s tem tudi vse gospodarske subjekte o predlogih 
sistema, ki so že sedaj v razpravi. Na ta način bomo usmerili pozornost go- 
spodarskih dejavnikov na to, da bodo v planih upoštevali tudi naloge sklad- 
nejšega razvoja, prav tako pa omogočili čim večjemu krogu ljudi, da se krea- 
tivno vključijo v oblikovanje novega sistema, ki bo gotovo veljal še vse na- 
slednje srednjeročno obdobje. 

Ob zaključku predlagamo, da obe priporočili Zbor združenega dela sprej- 
me ter da jih na ustrezen način posreduje vsem subjektom samoupravnega 
družbenega planiranja z obveznostjo, da ta in ostala priporočila ter naloge 
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v naslednjem obdobju izdelave srednjeročnega plana v največji možni meri 
upoštevajo. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Tu imam razpravo dele- 
gata iz 38. okoliša, tovariša Boža Vogrinca, ki se ni prijavil, verjetno pa želi 
razpravljati. 

Božo Vogrinec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
K poročilu o poteku planskih aktivnosti in o problemih usklajevanja razvoja 
SR Slovenije smo v naši skupini izpostavili predvsem naslednje. 

Kadrovska struktura, ki se ukvarja s pripravo dokumentacije oziroma 
usklajuje mnenja in usmerja na osnovi globalnih smernic na zanimiva pod- 
ročja, predvsem na tista, kjer bo omogočena uresničitev vseh zastavljenih 
ciljev, je nezadostno usposobljena. 

Nadalje, Izvršni svet še vedno, v zavesti tistih, ki pripravljajo planske do- 
kumente, predstavlja usmerjevalca in postavljalca nekih okvirjev, ki jih ne 
smemo prekoračiti, ne pa enakovrednega udeleženca. 

Nadalje moramo najti način, da bodo planske aktivnosti izpostavljene naj- 
bolj širokemu krogu delavcev in njihovemu mnenju, ne pa da so izrecno do- 
mena strokovnih služb s podatki in kazalci ter terminologijo, ki jo uporabljajo. 

Kljub temu, da so planske aktivnosti v družbenih dejavnostih pred zdru- 
ženim delom, ugotavljamo, da je to v zadnjem času delno odraz splošnih druž- 
benih prizadevanj za stabilizacijske ukrepe in za boljše gospodarjenje v zdru- 
ženem delu, hkrati pa bi omenili, da hkratnega planiranja iz že navedenih 
vzrokov nismo ustrezno uredili. 

V razmerah, ko moramo -uveljavljati načelo sočasnega planiranja, ugo- 
tavljamo, da je nepripravljenost začrtanega, želja in načrtov nemogoče uskla- 
diti, tako da so odvzeti osnovni pogoji za uspešno uveljavljanje realnih 
možnosti. 

Nadalje, precenjujemo dohodkovne možnosti gospodarstva, ki že pod 
težo sedanjih obremenitev lahko samo nekaj predvideva, ne more pa na- 
tančno začrtati poti brez znanih osnovnih dejavnikov in gibanj, ki se dnevno 
spreminjajo. 

V združenem delu vztrajamo na enotni metodologiji, v skladu z navodilom 
za uporabo minimuma obveznih enotnih kazalcev in ne moremo zbirati še 
več ostalih podatkov, ki jih nekatere institucije zahtevajo. Nimamo niti stro- 
kovnih niti fizičnih možnosti za načrtno in strokovno obdelavo domačega in 
tujega trga, razen nekaterih površnih prizadevanj oziroma analiz. 

Vključevanje bank je še vedno vprašljivo, saj tudi one na osnovi anket 
svojih porabnikov šele načrtujejo usmeritve. 

Pri investicijskih vlaganjih uveljavljamo po eni strani selektivno druž- 
beno priznane kriterije, v katerih pravilnost ne dvomimo, vendar se po drugi 
strani realizirajo oziroma pripravljajo investicije, ki so politično dirigirane in 
v smislu nujnosti splošnih družbenih potreb. Za tiste investicije, ki so izredno 
pomembne za nadaljnji razvoj gospodarstva SR Slovenije in za katere vemo, 
da bodo učinkovite, mora biti podana večja vzpodbuda sovlagateljem, ki pa 
je danes ne zasledimo. Poiskati bi bilo potrebno način, ki bi sovlagatelje pri- 
tegnil k določenemu programu. 

Pri obravnavi poročila o poteku planskih aktivnosti in problemih uskla- 
jevanja razvoja v SR Sloveniji v točki 3, nismo zasledili problematike zbiranja 
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odpadkov. Zato predlagamo, da delovne organizacije, ki se ukvarjajo z zbi- 
ranjem odpadkov, reformiramo v delovne organizacije posebnega družbenega 
pomena in jim določimo naloge, ki bi imele tak obseg, da bi bilo zagotovljeno 
zbiranje, sortiranje in vračanje odpadnih surovin v proizvodnjo na območju 
celotne republike. 

Hkrati bi morali določiti tudi predpise, ki bi sankcionirali oziroma po 
drugi strani stimulirali odlagalce odpadnih predmetov in snovi in delovne 
organizacije posebnega družbenega pomena, ki bi se ukvarjale z zbiranjem. Te 
delovne organizacije pa bi morali tehnično tudi opremiti. Pri investicijskih 
vlaganjih moramo poudariti časovna nesorazmerja, ker smo v času, ko je 
investiranje po eni strani nujnost, po drugi strani pa mora biti upravičenost 
investicij končni kriterij. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Ivica 
Kavčič, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 9. okoliš, 
Idrija. Prosim! 

Ivica Kavčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na seji skupine delegatov za Zbor združenega dela naše občine, smo ob ob- 
ravnavi poročila o poteku planskih aktivnosti in o problemih usklajevanja raz- 
voja SR Slovenije ugotovili, da zaključki iz tega poročila skoraj v celoti lahko 
veljajo tudi za združeno delo naše občine. Pozitivno odstopanje smo lahko 
ugotovili le pri podatku o tem, koliko temeljnih organizacij v SR Sloveniji 
še ni sprejelo smernic in elementov za srednjeročni plan. V poročilu znaša 
ta številka 70 odstotkov, v ekspozeju je nato popravljena, ker je vmes pre- 
teklo že nekaj časa, vendar pa lahko ugotovimo pozitiven premik v naši ob- 
čini, saj ugotavljamo, da so dokumente do te faze sprejeli vsi nosilci plani- 
ranja. Seveda je v nekaterih primerih vprašljiva kvaliteta, predvsem kvaliteta 
elementov. 

Ugotavljamo tudi, da je k pozitivnim premikom v sedanji fazi mnogo do- 
prinesel organiziran pristop vseh dejavnikov v občini. Strokovna skupina pri 
občinski skupščini, ki problematiko planiranja skrbno spremlja in jo prek 
skupščine in družbenopolitičnih organizacij tudi vzpodbuja in usmerja, je 
očitno odigrala doslej svojo pozitivno vlogo. 

Opozarjamo pa na nekatere točke v procesu družbenega planiranja, ki 
nam doslej pomenijo ovire pri hitrejšem in kvalitetnejšem delu na planskih 
dokumentih. Smo tik pred začetkom usklajevanja elementov v samoupravnih 
interesnih skupnostih tako družbenih kot tudi gospodarskih dejavnosti. Ugo- 
toviti moramo, da nam za celovitejše bilance Oziroma preglede skupne porabe 
manjka prenekateri podatek o programih republiških interesnih skupnosti, 
predvsem z vidika skupnih in vzajemnih programov, pa tudi z vidika sistemov 
solidarnosti. Posebej velja poudariti izobraževalno in raziskovalno skupnost. 
Premalo tudi vemo o tem, kako bodo nekatere sistemske spremembe v načinih 
in osnovah za zbiranje sredstev samoupravnih interesnih skupnosti vplivale 
na oblikovanje planov. 

Združenemu delu je treba ponuditi celovite prikaze, ker bomo le tako 
imeli realne osnove za odločanje pri planiranju delitve dohodka. To pa terja 
resnično sočasnost planiranja na vseh področjih, pa tudi na vseh nivojih, česar 
doslej več ali manj ni bilo. 
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Vsi tudi ugotavljamo, da je kadrovski problem pri planiranju eden naj- 
bolj kritičnih. V občinah smo se morali dogovoriti predvsem za ustrezen 
odnos in pomoč krajevnim skupnostim, pri čemer so sodelovale tako strokovne 
službe občinske skupščine kot tudi strokovne službe temeljnih organizacij. 
Ocenjujemo pa, da bi bila lahko tudi pomoč republiških organov in republiških 
samoupravnih interesnih skupnosti in asociacij združenega dela pri realizira- 
nju planskih nalog v občini bolj sistematična in učinkovita. Vse prevečkrat 
se ta povezava zreducira na nekatere ankete o tem, kaj smo že naredili in kaj 
smo v dokumente vnesli, manj pa so uveljavljeni operativni in učinkoviti po- 
sveti o konkretnih problemih na posameznih področjih. Spoznanje o nujnosti 
planiranja se mora odražati tudi v spoznanju o potrebah po ustrezni kadrov- 
ski strukturi strokovnih teles, ki so odgovorna za pripravo strokovnih podlag 
za pripravo planskih dokumentov. 

Eden od problemov, ki bi po našem mnenju terjal tudi poglobljeno ob- 
ravnavo, je vpliv stabilizacijskih ukrepov in sploh pogojev gospodarjenja v 
letu 1980 na cilje v obdobju 1981—1-985. Smernice za srednjeročni plan smo 
sprejemali namreč že v lanskem letu. Menimo, da bi jih kazalo uskladiti s 
stabilizacijskimi ukrepi, sprejetimi v začetku letošnjega leta, ali pa se o teh 
problemih vsaj skupno dogovoriti. 

Skratka, menimo, da je predpogoj resnično dobrega planiranja tudi ne- 
prestano usklajevanje akcij, o čemer je bilo danes že tudi govora. Občutek 
pa imamo, da smo se morda premalo dogovorih za nosilce teh usklajevanj in 
da nam zato na tem področju še marsikaj šepa. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Prijavljenih razpravljal- 
cev ni več. Želi 'še kdo besedo? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Janko Buh, 
delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 1. okoliš, Celje. 
Prosim! 

Janko Buh: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Cilji 
razvoja, določeni s smernicami Skupščine SR Slovenije za pripravo družbene- 
ga plana 1981—1985, so dosledno upoštevani v smernicah za pripravo druž- 
benega plana občine Celje, le deloma pa v smernicah temeljnih organizacij s 
področja gospodarstva. Samoupravne interesne skupnosti s področja družbe- 
nih dejavnosti so v svojih izhodiščih prav tako upoštevale republiške razvoj- 
ne usmeritve. Samoupravne interesne skupnosti s področja gospodarskih de- 
javnosti, predvsem območne in medobčinske pa v svojih planskih aktivnostih 
kasnijo. Vsebina odločanja delavcev in občanov pri opredeljevanju razvojnih 
ciljev se v praksi sicer vse bolj uveljavlja, vendar še ni dovolj vzpodbuden 
interes delavcev in občanov za planiranje oziroma pripravo planskih doku- 
mentov. Se vedno se ne daje planiranju tiste vloge oziroma teže, ki jo pou- 
darja zakon o planiranju. Načelo sočasnosti planiranja realiziramo v občini 
še vedno zgolj na relaciji priprave faznih planskih dokumentov za družbeni 
plan SR Slovenije. Občinski družbeni plani, ki so osnovni nosilci planiranja v 
občini pa v svojih planskih aktivnostih kasnijo. 

Dosedanje aktivnosti pri pripravi srednjeročnih planov za obdobje 1981 
do 1985 v občini kažejo na nezadostno uveljavljanje sistema samoupravnega 
družbenega planiranja, kar se odraža tako v nespoštovanju dogovorjenih ro- 
kov za pripravo posameznih dokumentov kot tudi v metodoloških in vsebin- 
skih pomanjkljivostih teh dokumentov. Predvsem gre za zamujanje v zvezi z 
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roki priprave smernic in elementov, kljub temu, da so bili roki glede na pr- 
votni delovni program prestavljeni. Zamujanje povzroča sočasno neusklaje- 
nost oblikovanja smernic in elementov posameznih nosilcev, kar otežkoča 
medsebojno usklajevanje ter pravočasno in kvalitetno oblikovanje samouprav- 
nih sporazumov, dogovorov in planov. 

Pripravljene smernice in elemente v premajhni meri temeljijo na stro- 
kovno utemeljenih in celovitih analizah razvojnih možnosti. Ce predposta- 
vimo, da imajo temeljni nosilci planiranja izdelane analize razvojnih možno- 
sti za obdobje 1981—1985, ki pa v pretežni meri niso celovite oziroma ne 
zajemajo vseh vidikov razvoja, so premalo konkretne ali pa te analize sploh 
niso opravljene. Zato imamo še vedno v mnogih primerih opraviti s planira- 
njem želja ali s tako imenovanim računovodskim planiranjem ne pa s plani, ki 
bi temeljili na realnih možnostih razvoja. 

Konkretni skupni programi in planski akti se do sedaj še niso oblikovali. 
Stabilizacijska naravnanost je v sedanjih planskih aktih temeljnih organi- 
zacij združenega dela s področja gospodarstva slabo upoštevana. Tako je npr. 
v strukturi virov financiranja investicijskih naložb v povprečju lastna ude- 
ležba le okoli 20 %. 

Načelo prostorskega planiranja se v občinskih planskih dokumentih moč- 
no uveljavlja, saj smo pričeli s pripravo prostorskega plana občine pred do- 
brima dvema letoma. Enako so nosilci planiranja v občini, temeljni organiza- 
ciji združenega dela, krajevni skupnosti, samoupravni interesni skupnosti, 
pripravljali za potrebe izdelave prostorskega plana ustrezne elemente. Ven- 
dar je ta aktivnost nosilcev predvsem rezultat akcije od zgoraj navzdol ne pa 
samoiniciativnosti in osveščenosti neposrednih nosilcev planiranja v smislu 
vključevanja prostorskega vidika v njihove planske dokumente. 

Plan 1976—1980 je izhodišče in je po njem z letnimi resolucijami dogra- 
jena vsa struktura. Tudi občinski zbori vsako trimesečje poslušajo poročilo o 
realizaciji in so v celoti zelo prisotni v razpravah o uresničevanju in pregle- 
du srednjeročnega plana po posameznih obdobjih. Vse je delano pod celotno 
delegatsko kontrolo, prav tako tudi razprave o teh poročilih in vse družbeno- 
politične organizacije in njihove skupščine. 

Kljub temu, da se v Celju daje velik poudarek planiranju, se premalo 
pojavlja v merilu republike. Sama aktivnost našega združenega dela je pre- 
majhna in se zaradi tega tudi premalo pojavljamo v republiških planskih 
problemih in programih. 

Ni najvažnejše to, da banke dajejo prioriteto tistim investicijam, ki so 
zajete v republiški resoluciji. Danes se veliko govori o planiranju, zlasti še o 
planiranju v občinah, kjer je pred nami izdelava novih srednjeročnih planov. 
Pri nas v tem pogledu ni čutiti neke kampanje. Te zadeve smo se lotili kot 
kontinuirane akcije, ki je logično nadaljevanje dosedanjega srednjeročnega 
plana. V teh letih, ki so za nami in v katerih niso bili pogoji najbolj ugodni, 
smo uspeli ohraniti določeno kadrovsko in organizacijsko kontinuiteto. 

Glede vprašanja nadaljnjega razvoja dela, so pri nas kadri, ki so že do- 
slej delali na tem in bodo delali še bolj intenzivno tudi na samem dolgoroč- 
nem planu razvoja občine, to je na prostorskem planu. To je za nas ugoden 
trenutek, ker je ta kontinuiteta prisotna v določenem smislu pri vseh vidikih 
planiranja. Strokovni kader to delo pozna, pozna gospodarstvo in vse ostalo, 
kar je potrebno za dobro in temeljito planiranje. Tudi v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela so nekatere delovne organizacije bistveno izboljšale svo- 



35. seja 81 

jo prisotnost in kvaliteto dela na področju planiranja. Imamo pa seveda tudi 
sredine, ki so izpod kritike in se pri njih stanje od leta 1975 ni bistveno iz- 
boljšalo. 

Glede planiranja v krajevni skupnosti pa je položaj bolj zadovoljiv, kar 
vidimo tudi iz priprav za smernice razvoja do leta 1985. Odločili smo se za 
princip, da pripravljajo vse plane posebne strokovne skupine občanov v kra- 
jevnih skupnostih, odbori za planiranje in šele nato usklajujejo plane razvo- 
ja med seboj in še v občinskem merilu. 

V vseh občinah ni v navadi tak način dela, ampak imajo po dva ali tri 
zaposlene v občinski upravi, ki pripravljajo plane za vse krajevne skupnosti. 
Pri nas smo torej šli na drug princip, ki je prav gotovo težji in potegne za 
seboj tudi zamujanje rokov, hkrati pa povzroča težave pri samem planiranju, 
ker v nekaterih krajevnih skupnostih nimajo dovolj usposobljenih ljudi za to 
delo. Zaradi tega je potrebno okrepiti neposredne stike občinskih upravnih 
organov z osnovnimi dejavniki v krajevni skupnosti, da bi strokovne službe 
upravnih organov lahko nudile na terenu potrebno pomoč. 

Druga zadeva je planiranje v samoupravnih interesnih skupnostih druž- 
benih dejavnosti. V planskem strokovnem smislu ima tu velik pomen usta- 
novitev skupnih strokovnih služb samoupravnih interesnih skupnosti, kar 
se odraža na rokih, na usklajevanju in na kvaliteti planiranja. Dogaja pa se 
tudi, da skupne strokovne službe naredijo plan brez zadostnega sodelovanja z 
osnovnimi nosilci planiranja. Tako lahko preidemo na tak sistem, v katerem 
bodo skupne strokovne službe samoupravne interesne skupnosti pripravljale 
plan v imenu nekoga tretjega, namesto v tesni povezavi s tem tretjim. To bo 
vsekakor potrebno urediti, saj samoupravne interesne skupnosti za svoje pod- 
ročje najbolj poznajo problematiko in želje za razvoj zdravstva, šolstva itd. 

Poseben problem so tudi samoupravne interesne skupnosti za gospodarsko 
področje. Tudi v Celju imamo sedež samoupravnih interesnih skupnosti, ki so 
regionalnega značaja. Tu stvari ne gredo časovno najbolje, razen v zadnjem 
času, ko je nekaj redkih izjem. Do napredovanja je prišlo zaradi pogostejših 
kritik in obravnav pri občinskih in medobčinskih organih. V občinskih uprav- 
nih organih smo imeli organe, ki so povezovali funkcijo usklajevalca in ko- 
ordinatorja, to so bili Svet za gospodarstvo in Svet za družbene dejavnosti. V 
zvezi s prehodom na nove oblike organizacije v občinski upravi bo to funkci- 
jo še naprej opravljal Komite za družbenoekonomski razvoj. 

Razvojni center je izdelovalec strokovnih zasnov za srednjeročni plan. 
Problem pa je v tem, da je to razvojni center delovne organizacije, ki mora 
poslovati na dohodkovnem principu, zaradi tega je bil predlog, da bi v Celju 
ustanovili Zavod za planiranje in izgradnjo obline Celje, ki bi deloval kot 
upravni organ. 

Ce pogledamo vsebinski vidik planiranja je še veliko problemov. Tu gre 
v bistvu zato, da so v marsikaterih sredinah osnove za planiranje pomanj- 
kljive. Planiranje se ne jemlje kot celovit proces, ampak se plani izdelujejo 
po posameznih fragmentih. Zelo malo so prisotni tudi drugi vidiki kot so so- 
cialni razvoj, prostorski vidik, da ne govorimo še o nespoštovanju rokov. 

Priprava planov ne gre po postopkih, ki ga predvideva zakon o planira- 
nju. Posamezni dokumenti niso sprejeti na način, ki ga zakon predpisuje. 
Problem je tudi v angažiranju poslovodnih kadrov pri planiranju. V občin- 
skem merilu je bila organizirana cela vrsta seminarjev za nosilce planiranja. 
To je bilo prisotno tudi v šoli delegatov in v šoli gospodarstvenikov. Na nivo- 
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ju Sveta za gospodarstvo in razvojnega centra v Celju smo tudi izdelali ne- 
kaj priročnikov za prvo fazo planiranja. Pri letnem planu je živ interes za 
sestavo plana, slabše pa je pri sestavi srednjeročnega plana. To pa verjetno 
zato, ker je to bolj odmaknjena zadeva in zaradi tega o posameznih doku- 
mentih ni toliko razpravljano, kot bi se moralo. 

Vprašanje regijskega sodelovanja se vseskozi pojavlja na področju pla- 
niranja. Težava je v tem, da plani niso vedno usklajeni. Vrsta področij je, 
kjer bi morale sodelovati regije, zaposlovanje, infrastruktura, vodna zajetja 
itd. V zadnjem času se ta stvar malenkostno izboljšuje. 

Tudi gospodarska zbornica še vedno ni dovolj prisotna. Šele sedaj se je 
iztekla v okviru gospodarske zbornice akcija okrog agroživilstva. Gospodarska 
zbornica je pripravila določene materiale in program ob podpori medobčinskega 
komiteja Zveze komunistov. Na podlagi tega sedaj pristopamo k dogovarjanju 
glede tega problema. Ostala področja pa so še vedno več ali manj odprta, tako 
da je sedaj že skoraj prepozno, da bi se do konca leta lahko v regijah uskladila 
mnenja o vseh potrebnih vprašanjih. 

Občinska skupščina Celje je že več kot pred enim letom dala medobčin- 
skim forumom spisek konkretnih problemov pri izdelavi prostorskega plana. 
Akcija je stekla šele sedaj, vendar rezultati še niso vidni. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Ker 
ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prekinjam to točko 
dnevnega reda. Točko bomo nadaljevali, ko bo skupina delegatov po konča- 
ni 3. točki dnevnega reda proučila razpravo in predlagala zboru morebitne 
spremembe in dopolnitve predloženega sklepa. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
uresničevanju nalog in usmeritev iz resolucije o politiki izvajanja družbene- 
ga plana SR Slovenije v letu 1980, ki jo je Skupščini SR Slovenije predlo- 
žil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Informacija je bila objavljena v številki V. Poročevalca. 
Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Želijo poro- 

čevalci odborov in komisije poročila ustno dopolniti? (Ne želijo.) Tudi k tej 
informaciji je na podlagi vseh dosedanjih razprav v delovnih telesih zborov 
pripravljen predlog sklepa. Skupina delegatov, ki smo jo imenovali pri prej- 
šnji točki dnevnega reda, naj spremlja razpravo tudi k tej informaciji in 
predlaga zboru spremembe in dopolnitve predloga sklepa. 

V okviru te informacije obravnavamo tudi informacijo o stanju in aktiv- 
nostih na področju pokrivanja izgub. K tej informaciji ste prejeli danes na 
klop pregled izgub v organizacijah združenega dela s področja gospodarstva 
po zaključnih računih za leto 1979 v SR Sloveniji, ki ga je predložila Služba 
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, Centrala Ljubljana. 

Pričenjam razpravo. Predlagam, da damo besedo najprej članu delega- 
cije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije, tovarišu Dušanu Cehovinu, ki se je prijavil k razpravi. 

Dušan Cehovin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Spregovoril bi nekaj besed o gospodarskih gibanjih v Jugoslaviji in o neka- 
terih vprašanjih v zvezi z gospodarskimi gibanji v Sloveniji. 
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To problematiko je obravnaval tudi Zbor republik in pokrajin Skupšči- 
ne SFR Jugoslavije na svoji zadnji seji. V zvezi s tem naj dam nekaj ugo- 
tovitev. 

V prvih mesecih letošnjega leta se ponavljajo tendence gospodarskih gi- 
banj, ki so veljale ob koncu lanskega leta. Še vedno so prisotna neravnovesja 
v družbeni reprodukciji in na trgu. Veliko število organizacij združenega dela, 
okoli 15 %, ima v sedanjem trenutku naročila, katera presegajo njihove 
zmogljivosti. Pri tem pa je še večje število delovnih organizacij, okoli 30 %, 
pri katerih so tekoče zaloge, ki so namenjene prodaji, premajhne, da bi zado- 
voljile povpraševanje na trgu. 

Proces postopnega umirjanja konjunkture, ki se je začel v drugem polletju 
lanskega leta, je proti koncu leta občutno upočasnjen. Takšna gibanja so po- 
sledica preveč ekspanzivne kreditno-monetarne politike v zadnjih štirih me- 
secih lanskega leta, pri čemer je nastal zelo zapleten in protisloven položaj. 
Na eni strani beležimo močno gospodarsko aktivnost v industriji, gradbeni- 
štvu, prevozništvu in trgovini, ki temelji na velikih naročilih na osnovi še ne- 
umirjene porabe in investicijske aktivnosti. Domača poraba se je začela na- 
pajati tudi iz dinarskega in deviznega varčevanja, ki namesto, da bi se zaradi 
vpisa obresti v začetku tekočega leta povečala, se v prvih mesecih letošnjega 
leta zmanjšuje. 

Na drugi strani pa delujejo velike zavore v plačilni bilanci na strani uvo- 
za. Zaradi tega so vse bolj občutne težave v gospodarstvu in gospodarjenju, še 
zlasti v gospodarstvu Slovenije. Iz podatkov, zbranih v zadnji anketi, izhaja, 
da se je v SR Sloveniji približno 60 % anketiranih organizacij združenega 
dela znašlo v proizvodnih težavah, kar je povzročilo tudi določene zastoje in 
izpade. 

Deficit plačilne bilance je v letošnjem letu omejen na dve milijardi do- 
larjev in je za polovico manjši kot v preteklem letu, gospodarska aktivnost 
pa se nadaljuje približno na istem nivoju kot lani. 

Se posebno zaskrbljujoči pa so zelo zapleteni odnosi v funkcioniranju 
enotnega jugoslovanskega trga. Se enkrat se je pokazalo, da so napeti odnosi 
v materialnih in finančnih bilancah v državi, pri znatno nižjem deficitu pla- 
čilne bilance in ob izraženih strukturnih disproporcih, ki jih ni mogoče od- 
straniti v kratkem času, glavni vzroki neugodnih pojavov na trgu, še zlasti na 
trgu reprodukcijskih materialov. 

Poseben problem povzroča tudi precejšen odtok narodnega dohodka Ju- 
goslavije v tujino. S tem pojavom v letošnji bilanci nismo računali. Sedanje 
ocene kažejo, da se bo narodni dohodek zmanjšal zaradi odtoka v tujino v 
masi za okoli 3 %. Problem bi lahko omejili z nadaljnjim zmanjševanjem 
celotne'porabe v državi, ali z zmanjšanjem akumulacije v breme gospodarstva. 

To je približna slika sedanjega položaja. Postavlja se vprašanje, kaj lah- 
ko pričakujemo v naslednjem obdobju? V letošnji prvi fazi izvajanja stabili- 
zacijske politike smo sprejeli številne ukrepe, še zlasti na področju uvoza in 
kreditno-monetarne politike. Posledice teh ukrepov so že občutne in nanje 
je opozoril že tovariš podpredsednik Izvršnega sveta, Jože Hujs. Sprejeti 
ukrepi na področju investicij, na področju delitve, ekonomskih odnosov s 
tujino, na področju cen in podobno, bodo v prihodnjih mesecih vplivali na 
umirjanje konjunkture. V drugem polletju se pričakuje bistveno umirjanje 
porabe in postopno zapiranje notranjega trga. 

6» 
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Slovenska industrija pričakuje v naslednjih šestih mesecih občutno zma- 
njšanje naročil. Nekatere organizacije opozarjajo, da se bodo v primerjavi z 
lanskim letom naročila zmanjšala celo za dve tretjini. Izvozna naročila bodo 
pomemben dejavnik v konjunkturnih gibanjih še v naslednjih treh mesecih, ka- 
sneje pa se bodo zmanjšeyala, če ne bo prišlo do bistvenih sprememb v izvoz- 
ni politiki v smislu njene aktivnejše vloge v prerazporeditvi dohodka v ko- 
rist izvoznega gospodarstva. Ekonomska politika bo morala bolj spoštovati 
kreditno politiko, politiko tečaja dinarja in politiko izvoznih refakcij. Delovne 
organizacij^ ocenjujejo, da bodo večji produkcijski stroški znatno vplivali na 
povečanje cen končnih izdelkov. Ugotoviti je potrebno, da bo letošnje leto pred- 
stavljalo šele prvo začetno obdobje za umiritev inflacijskih gibanj in trendov. 
Poudariti je potrebno, da izhod iz nestabilnosti, prek restriktivnih ukrepov, 
da lahko le kratkoročne rezultate. Ce ne bomo imeli ukrepov, ki bi vnašali 
več spodbud, zagotavljali samoupravne razvojne usmeritve v smeri stabiliza- 
cije in odklanjali administrativne posege, bomo težko uveljavili družbeno- 
ekonomske odnose na področju planiranja'cen, zunanje trgovine in odnose na 
drugih področjih družbene reprodukcije. 

Zato trajna pot k stabilizaciji zahteva širšo vključitev v mednarodno de- 
litev dela. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Gregor Me- 
ze, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 34. okoliš, Vrhnika. 

Gregor Meze: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati. Naloge in usmeritve iz resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije v letu 1980 so dokaj jasno opredelile, kaj moramo storiti na pod- 
ročju ekonomskih odnosov s tujino, na področju investiranja, omejevanja 
vseh oblik porabe, izvajanja dogovorjene politike cen ter na drugih področjih 
družbenoekonomskih odnosov. Ob sprejemanju resolucije smo vsi soglašali 
z opredeljeno stalibizacijsko politiko, ki selektivno omogoča, ne le obstanek 
temveč tudi prodor najproduktivnejših organizacij združenega dela in vzpod- 
buja v izvoz usmerjeno proizvodnjo. Žal pa že iz informacije, ki smo jo obrav- 
navali v januarju in iz znanih kazalcev za mesec februar in marec, lahko ugo- 
tovimo, da nismo dosledno izvajali v resoluciji sprejetih usmeritev in da se 
negativni trendi iz lanskega leta nadaljujejo tudi v letošnjem letu na vseh 
področjih gospodarjenja. Delegati vseh treh zborov Skupščine občine Logatec 
menimo, da ni dopustno, kakršnokoli popuščanje v tistih delovnih organiza- 
cijah in skupnostih, ki so usmerjene le v delitev dohodka, če nočemo dopu- 
stiti, da bi okrnili skupna prizadevanja za samoupravno uresničitev resolu- 
cije in dogovora o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka. 
Zato menimo, da je nujno potrebno vse organizacije, ki prekoračujejo reso- 
lucijska predvidevanja in dogovore, temeljito obravnavati in jih tudi prisiliti, 
da bodo spoštovale sprejete resolucijske usmeritve, da se nam na koncu leta 
ne bi ponovil letošnji januar. Nadalje menimo, da uresničitev stabilizacije ne 
moremo prepustiti le izvršnim svetom, sindikatom in Službi družbenega knji- 
govodstva, temveč morajo biti za uresničitev stabilizacije odgovorni vsi sub- 
jekti družbeno-političnega življenja. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Boris Vidic, 
delegat Zbora združenega dela, gospodarsko področje, 16. okoliš, Maribor. 
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Boris Vidic: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Zbor združenega dela Skupščine občine Maribor je v razpravi o uresni- 
čevanju nalog in usmeritev iz resolucije o politiki izvajanja družbenega pla- 
na v občini Maribor in v SR Sloveniji v letu 1980 ugotovil, da so se delovni 
ljudje v temeljnih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih od- 
govorno vključili v prizadevanja za uresničitev sprejetih stabilizacijskih ukre- 
pov. V veliki večini organizacij združenega dela so delavci na zborih sprejeli 
stabilizacijske programe in jih že tudi pričeli izvajati. Sprejeti ukrepi se na- 
našajo na poostritev odgovornosti za kakovostno in pravočasno urejanje del 
in nalog, za boljše izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti, delovnega časa, iz- 
boljšanje organizacije dela, skrbnejše gospodarjenje s surovinami, pomožnim 
materialom, energijo in podobno. Prav tako so delavci zavestno pristopili k 
omejevanju vseh oblik porabe v okviru ustvarjenega dohodka, saj je bil v 
skupščini občine sprejet družbeni dogovor o usmerjanju razporejanja dohod- 
ka, katerega so sprejemali tudi delavci na svojih zborih v organizacijah 
združenega dela. 

Razprava v zboru združenega dela pa je tudi opozorila na zaskrbljenost 
delovnih ljudi, da kljub naštetim ukrepom ne bodo doseženi željeni rezultati, 
ker številni negativni pojavi, ki so v veliki meri odraz linearnih administra- 
tivnih ukrepov in neurejenih odnosov, destimulativno vplivajo na prizadeva- 
nja v organizacijah združenega dela, da bi dejansko tudi uresničili naloge in 
usmeritve iz resolucije. 

Iz razprave delegatov izhaja, da je največ problemov zaslediti na pod- 
ročju ekonomskih odnosov s tujino, na področju cen in pri preskrbi z nekate- 
rimi proizvodi iz železarn. 

V organizacijah združenega dela delavci podpiramo napore za izboljšanje 
naše plačilne in devizne bilance, vendar pa ne moremo soglašati s takimi line- 
arnimi in neselektivnimi ukrepi. Menimo, da je tako nenaden prehod iz si- 
stema na polno pokrivanje uvoza z izvozom prerigorozen, posebej pa je pro- 
blematično globalno limitiranje možnosti fizičnega uvoza po aritmetični kvar- 
talni dinamiki, ki ni odraz dejanskih kvartalnih potreb v SR Sloveniji. Tak- 
šen sistem tudi razvrednoti prizadevanja organizacij združenega dela za pove- 
čanje izvoza, saj organizacija združenega dela kljub temu, da ima devizne 
prilive, le-teh ne more uporabljati. Delegati so v razpravah o problematiki 
omejevanja uvoza opozorili, da kljub večkratnim opozorilom še vedno ni do- 
volj omejen uvoz blaga za široko potrošnjo. Tako se soočamo na eni strani 
s problemi v proizvodnji, ki so posledica omejenega uvoza, na druga strani 
pa nam trgovine ponujajo blago iz uvoza, ki ni nujno potrebno za vsakdanje 
življenje. 

Ob ugotovitvah, da smo v naši republiki že izkoristili vse možnosti uvoza 
opreme v letu 1980 ter da smo že realizirali 34 % možnosti uvoza reproduk- 
cijskega materiala za drugo trimesečje, se kljub omejitvam, ki smo jih imeli 
pri uvozu, pojavlja vprašanje, kdo je prekoračil možnosti uvoza oziroma komu 
se je odobraval takšen uvoz. Ker so delegati to vprašanje postavili v Samo- 
upravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino, pa nanj niso do- 
bili odgovora, postavljamo danes na Zboru združenega dela Skupščine SR 
Slovenije to vprašanje Izvršnemu svetu. V organizacijah združenega dela pre- 
vladuje ocena, da je možno iskati vzroke za številne probleme na tem pod- 
ročju v neurejenih odnosih oziroma neusklajenosti med Samoupravno inte- 
resno skupnostjo za ekonomske odnose s tujino, Narodno banko Slovenije in 



86 Zbor združenega dela 

Republiškim komitejem za mednarodno sodelovanje. O tej oceni želimo slišati 
stališče Izvršnega sveta. 

Ob koncu te problematike naj še dodamo, da se ne strinjamo z mnenjem 
odgovornih v Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino, 
da vodilni delavci v združenem delu ne poznajo sistema in da zaradi tega pri- 
haja do nesporazumov. Menimo, da je krivda za takšno stanje drugje. Delegati 
bi želeli slišati obrazložitev, kakšno prednost ima uvoz pralnega praška, ki 
sedaj leži po trgovinah, pred uvozom potrebnih surovin za izdelavo domače- 
ga praška, ob tem, da bi za porabljene devize za en kg praška doma lahko 
proizvedli 3 kg domačega praška. 

Na probleme in anomalije na področju cen smo v tem zboru že opozarjali, 
sprejet pa je bil tudi sklep, naj delegacija v Zboru republik in pokrajin o tem 
razpravlja in postavi ustrezna vprašanja Zveznemu izvršnemu svetu. V tem 
trenutku je situacija na področju cen še bolj grozljiva in povzroča vrsto ne- 
gativnih pojavov, ki bodo imeli posledice tudi pri urejevanju teh odnosov s 
samoupravnimi sporazumi na osnovi novih zakonov s področja cen. 

V obdobju, ko še vedno prevladuje Zvezni zavod za cene s svojim nači- 
nom določanja in potrjevanja cen, poizkušajo nekatere organizacije združe- 
nega dela, ki proizvajajo surovine in repromaterial, kljub sprejetim zakonom 
reševati svoj ekonomski položaj tako, da pošiljajo svojim kupcem v podpis 
tako imenovane sporazume o izpadlem dohodku, kar pomeni, da mora orga- 
nizaciji združenega dela — kupec surovin oziroma materiala — priznati k 
ceni, ki je potrjena pri Zavodu za cene, toliko in toliko odstotkov, kar znaša 
tudi do 80 % na obstoječo ceno. Podpis takšnega sporazuma je za organizaci- 
jo združenega dela neizbežen, če noče ustaviti proizvodnega procesa zaradi 
pomanjkanja surovin. Takšni sporazumi v zadnjem času v organizacijah zdru- 
ženega dela kar dežujejo in jih največkrat ni možno obravnavati niti v samo- 
upravnih organih, da ne govorimo o sprejemanju po postopku, ki ga predpisu- 
je zakon o združenem delu. 

Takšno sporazumevanje pomeni torej zviševanje cen mimo statistike 
in se proizvajalki končnega izdelka ne priznava kot razlog za njeno povišanje 
cen. Na osnovi tega napoveduje vrsta organizacij združenega dela v naši ob- 
čini izgubo. Menimo, da je takšno prisilno sporazumevanje nesprejemljivo ter 
predstavlja grobo izrabljanje odnosov, določenih z zakonom o združenem 
delu, za reševanje problemov, katerih povzročitelj je še vedno administra- 
tivno, neselektivno odločanje o cenah. V zvezi z navedenim sprašujemo Iz- 
vršni svet, kakšno je njegovo stališče do takšnega sporazumevanja oziroma 
do takšnega načina reševanja problemov na področju cen? 

Problemi na področju cen in ekonomskih odnosov s tujino povzročajo 
številne probleme pri preskrbi z reprodukcijskim materialom, ob tem pa 
predstavlja enega največjih problemov preskrba s proizvodi iz železarn. V 
organizacijah združenega dela ugotavljajo, da v letošnjem letu ne bodo mogli 
dobaviti že dogovorjenih količin oziroma, da bodo te celo pod lanskoletno rav- 
nijo. Razlog za takšno situacijo je v politiki izvoza za vsako ceno ter v dej- 
stvu, na katerega smo že tudi opozarjali, to je usmeritev železarn v lastno 
predelovalno industrijo. Ker na vprašanja o tem problemu nismo dobili za- 
dovoljivega odgovora, postavljamo danes ponovno vprašanje, ali bo pri- 
pravljena ustrezna analiza o izpolnjevanju srednjeročnega plana v železarnah 
in ali bodo ugotovljeni razlogi in odgovornost za odstopanja od sprejetih 
srednjeročnih usmeritev v republiškem in zveznem merilu? 
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V razpravi smo opozorili le na tri najbolj pereča področja, ki so bila 
izpostavljena na zasedanju občinskega zbora združenega dela. Zbor je sprejel 
sklep, da morajo delegati v republiški in zvezni skupščini zahtevati odgovore 
na postavljena vprašanja ter jih posredovati na naslednji seji. Hvala lepa! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa. Besedo ima Franc Cargo, 
delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 23. okoliš, Krško. 

Franc Čargo: Tovarišice in tovariši delegati! Naša skupina delega- 
tov je na seji, dne 1. 4. 1980, obravnavala informacijo o uresničevanju nalog 
in usmeritev iz resolucije za leto 1980. 

Delegati so menili, da poročilo realno nakazuje in ocenjuje probleme, ki 
se odražajo pri uresničevanju nalog iz resolucije na posameznih področjih 
našega družbenoekonomskega razvoja. 

Razpravi j alci so v svojih razpravah ugotavljali, kako Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije uresničuje svoje naloge pri odpravljanju motenj za čim- 
boljšo realizacijo planskih obveznosti. Po našem mnenju je največ problemov 
na področju ekonomskih odnosov s tujino. Nerešena vprašanja na tem pod- 
ročju resno ogrožajo realizacijo zastavljenih nalog v občini Krško. Želimo 
opozoriti na probleme, ki so prisotni v Tovarni celuloze in papirja Djuro 
Salaj. 

Delegati ugotavljamo, da delujejo tekoči ukrepi na področju ekonomskih 
odnosov s tujino destimulativno na nadaljnje izvrševanje izvoza. Tovarna ce- 
luloze planira letni izvoz v višini 745 milijonov din in uvoz v višini 632 mili- 
jonov dinarjev. Zaradi zadnjih sprejetih ukrepov, Samoupravni interesni sku- 
pnosti za ekonomske odnose s tujino ne more prijaviti uvoza za drugi kvartal, 
kar bo vplivalo na zmanjšanje zalog repromateriala na minimum, na zmanj- 
šanje izvoza, prenehanje izvrševanja mednarodne pogodbe, sklenjene z Madžar- 
sko, na povečanje proizvodnih stroškov in zmanjšanje proizvodnje časopisnega 
papirja. Naj poudarimo, da krije naša delovna organizacija 80 % jugoslovanske 
proizvodnje časopisnega papirja. 

Ob dejstvu, da predstavlja izvozna orientacija enega od osnovnih nosilcev 
gospodarske rasti in stabilnega dejavnika razvoja, je očitno, da ne moremo 
sprejeti ukrepov, ki bi delovali v smeri omejevanja izvoza. Tekoči ukrepi 
Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino, z dne 31. 3., 
pa bodo lahko ogrozili tudi meddržavno pogodbo z Madžarsko, po kateri je 
izvoz dvakrat večji od uvoza. 

Menimo, da bi moral Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pri nadaljnjem 
reševanju problemov, pri uresničevanju resolucijskih usmeritev, delovati s 
svojimi, tudi začasnimi ukrepi na povečanje izvoza, ne pa ravno obratno kot 
je primer, ki sem ga navedel. Delavci Tovarne celuloze in papirja iz Krškega 
opozarjajo, da ne morejo čakati s prijavami za uvoz do naslednje skupščine 
Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino, ki naj bi bila 
konec aprila, temveč morajo takoj pridobiti dovoljenje za prijavo uvoza. Iz- 
vršnemu svetu Skupščine SR Slovenije predlagamo, da se tudi pogodbe o dol- 
goročnem proizvodnem sodelovanju, ki imajo pozitiven učinek na plačilno bi- 
lanco, vršijo mimo sklepa Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske od- 
nose s tujino o začasni določitvi obveznosti fizičnega izvoza blaga in storitev 
ter začasne možnosti fizičnega uvoza blaga in storitev. Hvala. 
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Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Ludvik Mer- 
klin, delegat Zbora združenega dela, področje kmetijstva, 7. okoliš, Murska 
Sobota. 

Ludvik Merklin: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! V gradivu za današnje zasedanje je tudi ocena o vzrokih izgub v 
nekaterih slovenskih delovnih organizacijah, med njimi tudi v, delovni orga- 
nizaciji Mesna industrija Murska Sobota. Kljub temu, da je o stanju v tem 
delu našega agroživilskega kompleksa javnost razmeroma dobro obveščena in 
kljub temu, da se tudi izvršni organi naše skupščine, drugih družbenopolitič- 
nih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij že leta nazaj aktivno vklju- 
čujejo v to problematiko pa se delegacija kmetijstva iz Pomurja z oceno, ki 
jo danes obravnavamo, v celoti ne more strinjati'. Ocena opozarja zlasti na 
tisti del vzrokov izgube, ki so v domeni posameznih delovnih kolektivov. 
Čeprav se zavedamo, da tudi te slabosti obstajajo, da v klavniških in mesno- 
predelovalnih obratih produktivnost in gospodarnost še lahko povečamo, da 
med njimi.ni dosežene delitve dela in specializacija v celoti, pa podatki o 
stalnih izgubah v preteklih letih opozarjajo na nujno sistemsko rešitev. 

Naj navedem primer. V Mesni industriji v Murski Soboti izgube od leta 
1976 do leta 1979 znašajo že približno 183 milijonov dinarjev. Te izgube vsa- 
ko leto rešujemo s sanacijskimi krediti, ki za kolektiv pomenijo nove obre- 
menitve in praktično v celoti onemogočajo možnosti za razširjeno reprodukci- 
jo. Tak način reševanja sanacije oziroma dohodkovnega položaja te dejavnosti 
v družbeni reprodukciji le odlaga probleme in jih ne rešuje. Strinjamo se 
sicer z ugotovitvijo, da obstajajo tudi subjektivni vzroki za izgube, ki mesno 
industrijo spremljajo že nekaj let, vendar menimo, da vendarle prevladujejo 
objektivni vzroki. Ti se odražajo v neusklajenih vrednostnih razmerjih med 
surovinami, reprodukcijskim materialom in družbeno priznanimi sredstvi za 
enostavno in razširjeno reprodukcijo, skratka, kažejo se v nekaterih nepra- 
vilnostih v primarni delitvi narodnega dohodka v škodo mesne industrije za- 
radi prenizkih cen svežega mesa in mesnih proizvodov. To trditev želim do- 
kumentirati z dejstvi in kazalci o poslovanju Mesne industrije v Murski 
Soboti. 

Pri opredeljevanju do stališč, s katerimi bomo v bodoče urejali dohod- 
kovni položaj mesno-predelovalnih obratov, pa moramo upoštevati predvsem 
agroživilski kompleks kot celoto, s tem, da v Sloveniji 70 odstotkov vred- 
nosti odkupljene oziroma realizirane proizvodnje predstavljajo proizvodi ži- 
vinoreje. V Pomurju znaša to celo 97 odstotkov, kar pomeni, da je od ekonom- 
skega položaja mesno-predelovalnih obratov v veliki meri odvisen dohodkov- 
ni položaj celotnega kmetijstva v SR Sloveniji in v Pomurju. Neopravičeno 
nižji dohodek na področju mesa in mesne predelave negativno vpliva na ži- 
vinorejo in poljedelstvo, saj se dohodkovna soodvisnost teh dejavnosti v praksi 
uveljavlja. Ne nazadnje, s takim položajem razvrednotimo tudi napore za 
načrtovano povečanje živinoreje in poljedelstva v zasebnem sektorju, v ka- 
terega smo, od leta 1974 do leta 1979 na območju Pomurja, vložili 97 milijard 
starih dinarjev, kakor tudi napore za hitrejše spreminjanje družbenoekonom- 
skih odnosov na vasi na osnovi združevanja kmečke in družbene proizvodnje 
in družbenega dela z zasebnim delom. Hitrejšo in bolj dosledno realizacijo teh 
političnih ciljev onemogočajo neurejeni ekonomski odnosi, ki se izražajo in 
objektivizirajo v cenah klavne živine in pitanih prašičev, v odnosu na cene 
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krmil in cene mesa in mesnih izdelkov. Sistem je zasnovan na garantiranih 
cenah živine, ki tvorijo osnovo za določanje prodajnih cen mesa in ki naj bi 
bile posledica dogovorjenih cen za koruzo kot osnovnega krmila. 

Zal sistem že nekaj let ne deluje. Živinorejci prodajajo živino tudi po 20 od- 
stotkov višjih cenah od garantiranih, koruza pa je tudi do 1,80 din pri kilo- 
gramu dražja, kot je bilo dogovorjeno. Posledice teh nesorazmerij so več kot 
očitne. Proizvajalci živine bolj ali manj uspešno sledijo rasti cen krmil, klav- 
nice morajo živino plačevati dražje, meso pa prodajajo po določenih cenah. 
Pa še takrat, ko pride do spremembe cene mesa in mesnih izdelkov, običajno 
preteče več mesecev od spremembe garantiranih cen za klavno živino. 

V Mesni industriji v Murski Soboti so samo v letu 1979 na račun opisane 
disparitete cen izgubili 69 milijonov dinarjev dohodka od 72 milijonov dinarjev 
izgube. Tako visokega zmanjšanja dohodka ta industrija ne more pokriti z 
notranjimi rezervami v organizaciji združenega dela. Ker se nahajajo v po- 
dobni situaciji tudi ostale organizacije združenega dela s področja klanja ži- 
vine in predelave mesa, ki so opremljene s sodobno tehnologijo in z velikimi 
vlaganji v razširjeno reprodukcijo, je nujno, da spremenimo sedanji sistem 
določanja cen mesa in mesnih izdelkov tako, da bi bila cena mesa odvisna od 
cen krmil in klavne živine. 

Socialno komponento, ki je na tem področju nujna, bi kazalo vkalkuli- 
rati v kompenzacije in premije in je ne bi smeli prenašati v breme posamez- 
nih organizacij združenega dela oziroma mesno-predelovalnih obratov. Z 
odločitvami v tej smeri, bomo tudi tem organizacijam združenega dela za- 
gotovili enake možnosti za pridobivanje dohodka, kar bo prav gotovo pov- 
zročilo bolj odgovorno angažiranje teh delovnih kolektivov in njihovih druž- 
benopolitičnih organizacij pri iskanju notranjih rezerv, boljšem izrabljanju 
tehnologije in večji odgovornosti za poslovanje in povečanju produktivnosti. 
Ta odgovornost se kaže predvsem v izbiri najprimernejšega razvoja in v so- 
delovanju s tržiščem in potrošniki. 

Slovenska mesno-predelovalna industrija mora postati in lahko postane 
najpomembnejši oskrbovalec slovenskih potrošnikov s svežim mesom in mes- 
nimi izdelki. Ta trditev oziroma zahteva ne pomeni zapiranja tržišča ali nje- 
gove manipulacije, ampak pomeni realizacijo naporov slovenske družbe za 
čim večjo samopreskrbo. Gre za to, da usklajujemo razvoj primarne kmetij- 
ske proizvodnje s predelovalnimi kapacitetami in s potrošnjo. Realne možno- 
sti za to obstajajo. Pomurje bo na primer na osnovi vlaganj, ki so v teku, 
že v letu 1982 lahko zagotovilo 30 odstotkov slovenskih potreb po mesu in 
mesnih izdelkih. Živinorejci svoje obveznosti tako po obsegu kot po rokih iz- 
polnjujejo in sedaj jim morajo dosledno slediti še mesno-predelovalni obrati. 
V Pomurju menimo, da je koncept regionalnih klavnic primeren, ker bo v 
bodoče zagotovil racionalna vlaganja v klavniške kapacitete, polno dobro izko- 
riščene zmogljivosti in uveljavljanje sodobne tehnologije. 

Nadalje menimo, da se je potrebno samoupravno dogovarjati o delitvi 
dela med mesno-predelovalnimi obrati v regiji, kar je tudi pogoj za kakršna- 
koli investicijska vlaganja na tem področju. Te naloge oziroma njihovo rea- 
lizacijo pa povezujemo in pogojujemo z ureditvijo ekonomskega položaja 
klavnic tako, kot sem že povedal. Ob tem posebej računamo na samoupravne 
interesne skupnosti za oskrbo mest oziroma določenih območij. Menimo, da 
bi prav te samoupravne interesne skupnosti lahko bistveno prispevale k pra- 
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vočasni in kvalitetni oskrbi tržišča s svežim mesom in mesnimi izdelki doma- 
čih živinorejcev. 

Enakopravno vključevanje živinorejcev in mesnopredelovalnih obratov 
in planiranje vrste in dinamike porabe prek teh skupnosti in njihove konkret- 
ne obveznosti, ki iz teh sporazumov izhajajo, pomenijo na eni strani možnost 
proizvodnje za znanega porabnika, na drugi strani pa garancijo, da bo tržišče 
pravilno oskrbljeno. V pomurskem proizvodnem in mesno-predelovalnem kom- 
pleksu take odnose pozdravljamo, se v njih vključujemo in jih želimo spošto- 
vati ter izpolnjevati. Hvala lepa! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc 
Mataus, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 29. okoliš, 
Koper. 

Franc Mataus: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Iz informacije o uresničevanju nalog in usmeritev iz resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1980 izhaja, da bo vrednotenje 
novih programov že v letu 1980 slonelo na kriterijih za kvalitetno preobrazbo 
slovenskega gospodarstva v smeri povečanja deleža proizvodnje in storitev, 
ki imajo dolgoročne pogoje za ustvarjanje višjega dohodka na zaposlenega in 
na vložena sredstva, ki so intenzivno usmerjena v izvoz. 

V ta okvir prizadevanj za preobrazbo slovenskega gospodarstva se v ob- 
čini Izola vključuje tudi modernizacija ribolova in ribje industrije, za kar so 
pripravljeni investicijski programi, ki temeljijo na sodobni tehnologiji. Tudi 
širši družbeni interes za uresničitev teh programov je bil verificiran s strani 
združenega dela v okviru Gospodarske zbornice in prek družbenopolitičnih 
skupnosti. Ta interes se kaže v tem, da je že okoli 50 % obstoječe proizvodnje 
ribjih konzerv usmerjen v izvoz, z modernizacijo pa se delež izvoza še ob- 
čutno poveča zaradi izboljšane konkurenčne sposobnosti na mednarodnem 
tržišču, sicer pa gre za pridobivanje hrane iz lastnih izvorov, to pomeni izko- 
riščanje morskega bogastva. 

Ob tem pa, da priprave za združevanje sredstev in za financiranje re- 
konstrukcije vendarle potekajo počasi in s težavo, moramo opozoriti na dokaj 
ostro stališče Republiške veterinarske inšpekcije, ki ugotavlja popolno do- 
trajanost objekta ribje industrije in njegove opremljenosti. Inšpekcija opo- 
zarja, da je ribja industrija trenutno najslabši živilski obrat v Sloveniji. Zato 
inšpekcija predlaga hitro odločitev o usodi tega obrata. To pa je prepoved na- 
daljnje proizvodnje, dokler se ne odpravijo pomanjkljivosti, kar pomeni, dok- 
ler se ne izvede sanacija. Pri tem je jasno, da zasilna sanacija, v kolikor je 
možna, lahko pomeni samo Kratkoročno odložitev rešitve tega problema, opra- 
vičenost temeljitejše sanacije sedanje proizvodnje, ki temelji na skrajno za- 
stareli tehnologiji, pa je seveda vprašljiva in mogoča le ob prizadevanjih za 
preobrazbo celotnega produkcijskega procesa na osnovi novih tehnologij. 

Namen moje diskusije je opozoriti, da ko dajemo absolutno prednost kva- 
litetni preobrazbi gospodarstva, imamo pred očmi tudi ta aspekt, ko je zaradi 
zastarelosti ogrožena že obstoječa proizvodnja tudi v svoji izvozni usmeritvi 
in ko se zaradi tega že odpira problem socialne varnosti zaposlenih delavcev. 
Zato predlagam, da se pristojni organi, Izvršni svet, Gospodarska zbornica in 
banka bolj odločno angažirajo pri nujni pomoči in podpori, ki jo investitor 
potrebuje, da bi nakazane probleme rešil hitro, trajno in racionalno. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Jel- 
ka Tušar, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 30. okoliš, 
Kamnik. 

Jelka Tušar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ob 
obravnavi informacije je naša skupina delegatov oblikovala naslednje pri- 
pombe. 

Kljub temu, da je kamniško gospodarstvo izvozno orientirano, saj je iz- 
voz v letu 1979 v primerjavi z letom 1978 porasel za več kot 40%, delež 
uvoza v izvozu pa znaša okoli 60%, se organizacije združenega dela z našega 
področja srečujejo z velikimi težavami, ki otežujejo pogoje gospodarjenja in 
zmanjšujejo možnost doseganja planskih nalog. Težave se kažejo zlasti v po- 
manjkanju reprodukcijskega materiala iz uvoza, pri nabavi rezervnih delov 
in opreme iz uvoza, v prep^asnem izplačevanju izvoznih premij in v skoko- 
vitem naraščanju cen določenim proizvodom in storitvam, na drugi strani pa 
v neutemeljenem zadrževanju cen določenih finalnih proizvodov. 

Vse to resno ogroža povečevanje izvoza kot osnovne naloge, dogovorjene z 
resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1980. 
Zato predlagamo, da se navedeni problemi čim prej proučijo in da se poiščejo 
ustrezne rešitve. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Ivica 
Kavčič, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 9. okoliš, Idrija. 

Ivica Kavčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela iz naše občine se je odločila, da 
bo problematiko uresničevanja nalog in usmeritev iz resolucije o politiki iz- 
vajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1980 obravnavala skupaj z de- 
lavci nekaterih večjih organizacij združenega dela in s koordinacijskim od- 
borom za stabilizacijska prizadevanja pri občinski konferenci Socialistične 
zveze delovnega ljudstva. 

V obravnavi smo posvetili posebno pozornost predvsem tistim področjem, 
kjer menimo, da bo potrebno drugače in učinkoviteje ukrepati, da ne bi ogro- 
zili planiranih ciljev v resoluciji. 

Na področju zunanje trgovinske menjave se doslej nismo uspeli ustrezno 
dogovoriti, temveč smo problematiko na tem področju reševali sproti, z začas- 
nimi ukrepi kot so na primer ukrep zelenega zmaja, ponovno prijavljanje že 
potrjenih prijav v letu 1979, restriktiven LB režim in zaustavitev prijavljanja 
novega uvoza opreme v letu 1980. Vsi ti ukrepi vplivajo restriktivno na mož- 
nost uvoza blaga in prizadenejo tako aktivne kot tudi pasivne organizacije 
združenega dela, kar slabo vpliva tudi na izvozne rezultate. 

Gospodarstvo naše občine pa je usmerjeno v izvozno aktivnost, vendar 
delovnim organizacijam to ne zadošča za normalno poslovanje s tujino, kljub 
temu da so imele zagotovljen zadosten obseg deviznih pravic kot tudi fizi- 
čen uvoz. Vrata Narodne banke Slovenije so bila že v začetku leta zaprta za 
vse organizacije združenega dela, ne glede na njihov saldo deviznih pravic. 
Uvozna kvota je bila v SR Sloveniji za prvi kvartal izkoriščena, ni pa razu- 
mljiva in dopustna struktura delitve te kvote, saj je bilo edino merilo delitve, 
kdor je prej prišel pred okence Narodne banke. Zato ni čudno, da so si v ne- 
katerih organizacijah združenega dela zagotovili reprodukcijski material za 
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celo leto, drugi — med njimi so tudi nekateri veliki izvozniki — pa se že so- 
očajo s hudimi težavami v proizvodnji. 

Opažamo neurejenost na področju ekonomskih odnosov s tujino in tudi 
nekoordinirano delo med posameznimi republiškimi institucijami, ki delajo 
na tem področju, zato predlagamo, da se že dogovorjene rešitve čim prej 
izpeljejo. 

1. Zavzemamo se za ukinitev kakršnihkoli oblik začasnega omejevanja 
uvoza ter za dosledno upoštevanje samoupravnega sporazuma o merilih, po- 
gojih, načinih in postopkih za dosego dogovorjenega obsega uvoza blaga in 
storitev ter odliva deviz za leto 1980, ki so ga organizacije združenega dela 
že podpisale. 

2. Potrebno je čimprej uskladiti plane ekonomskih odnosov s tujino za 
vse enote Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino. 

3. Potrebno je posvetiti večjo pozornost samoupravnemu sporazumevanju 
v skladu s 66. in 68. členom zakona o deviznem poslovanju. Potrebno je rešiti 
problem sporazumevanja med organizacijo združenega dela na medrepubliš- 
kem nivoju, saj sedanji začasni ukrepi v okviru republiških kvot destimuli- 
rajo napredek na tem področju. 

4. Na področju izvoza predlagamo izenačitev izvoza blaga in storitev, 
prav tako pa bi morali takoj rešiti problem tekočega izplačevanja izvoznih 
stimulacij, pri čemer odpiramo še vprašanje pospeševanja izvoza na klirinško 
področje. 

Ponovno poudarjamo, da je nujno potrebno doseči sporazumne rešitve 
v zvezi s problematiko zunanjetrgovinske menjave in da se nikakor ne bi 
smeli ponovno zatekati k linearnim in neselektivnim ukrepom za vse organi- 
zacije združenega dela ne glede na njihovo predhodno obnašanje. Prednost 
morajo imeti organizacije združenega dela, ki si z lastnim izvozom zagotovijo 
potrebna devizna sredstva ali pa pridobijo devize s samoupravnim sporazume- 
vanjem, saj se lahko zgodi, da bo naša plačilna bilanca ogrožena z druge stra- 
ni — zaradi nezmožnosti povečevanja izvoza. 

V zvezi s stabilizacijskimi prizadevanji želim opozoriti še na en sklop pro- 
blemov, ki se vse bolj pojavljajo v naših organizacijah združenega dela in ki 
se odražajo v zahtevi za povišanje cen surovin oziroma polizdelkov. Nekatere 
organizacije združenega dela pogojujejo dobavo svojih proizvodov le pod po- 
gojem znatno višjih cen. Poudarjamo, da gre za povečevanje cen, ki presegajo 
vsako razumno mejo in da se na ta način pod krinko dohodkovnih odnosov 
oziroma samoupravnega sporazumevanja skrivajo žarišča, ki prav lahko ogro- 
zijo cilje, ki smo si jih zastavili z resolucijo. Hkrati pa taki primeri ustvarjajo 
nezadovoljstvo, saj kažejo na to, da stabilizacijska bremena niso enakomer- 
no porazdeljena. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Prijavljenih razpravljalcev 
ni več. Želi še kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Zorko Debeljak, de- 
legat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 7. okoliš, Nova Gorica. 

Zorko Debeljak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V imenu Zbora združenega dela Skupščine občine Nova Gorica in v ime- 
nu skupščine sovlagateljev, ki je bila dne 26. marca v Anhovem, želim spre- 
govoriti nekaj besed o težkem položaju, v katerem se nahaja delovna orga- 
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nizacija Salonit Anhovo in ki je posledica izgub, ki se v tej delovni organiza- 
ciji pojavljajo že več let. 

Gre torej za veliko izgubo, ki se ponavlja, vzroke zanjo pa lahko iščemo 
v neustreznem sistemu. Trditev, da gre dejansko za izgubo sistemske narave, 
lahko podkrepimo tudi z dejstvom, da se izguba ne ponavlja samo v Anhovem, 
temveč je problematika izgub prisotna v vsej cementni industriji v Jugosla- 
viji, kjer znašajo izgube približno 75 starih milijard dinarjev. 

Izguba v delovni organizaciji Salonit v Anhovem znaša danes 21,5 starih 
milijard. Menimo, da je bilo poslovanje delovne organizacije Salonit v letu 
1979 zelo uspešno, še posebej, če poslovanje primerjamo s poslovanjem v letu 
1978, ko je znašala izguba 19,5 starih milijard dinarjev. 

Da so vzroki izgube resnično sistemskega značaja, dokazujejo tudi analize 
in elaborati, ki jih delamo ne samo v Anhovem, temveč jih analizirajo tudi v 
Združenju jugoslovanskih cementarjev. Glavne vzroke izgub je iskati v štirih 
elementih. Gre za vprašan je, stroška: amortizacije, obresti, električne energije 
in mazuta. 

Da bi odpravili glavne vzroke izgub in zagotovili pozitivno poslovanje, bi 
morali pri oblikovanju cene cementa upoštevati tudi podražitve osnovnih su- 
rovin, materialov in energije, skratka variabilnih stroškov, na katere delovna 
organizacija ne more odločilno vplivati in katere je potrebno pokriti s ceno 
cementa. 

Za odpravo izgub je kolektiv iskal rešitve tudi znotraj kolektiva. V pol- 
letju 1979 je kolektiv pričel s proizvodnjo cementa znamke 550, predvsem iz 
razloga, da zmanjšamo izgube. Ker je ta cement dražji, nam je uspelo zmanj- 
šati izgube za približno 7 do 8 milijard starih dinarjev. 

Velik napor je bil vložen v povečanje količine proizvodnje tako klinkerja 
kot tudi cementa. Proizvodnja se je povečala približno za 20 %. 

Povedati moram, da si tudi v sedanjem trenutku prizadevamo, da bi po- 
večali razpoložljive kapacitete in s tem tudi samo proizvodnjo cementa. Z 
dodatno investicijo bomo že v prihodnjem mesecu povečali proizvodnjo klin- 
kerja za približno 20%. Celotni delovni kolektiv Salonit Anhovo si bo tudi v 
bodoče prizadeval, da bi povečal proizvodnjo cementa in s tem vplival na 
zmanjševanje izgub. Da pa bi v celoti lahko uresničili sprejeti sanacijski pro- 
gram, bo potrebno čim prej pristopiti k iskanju sistemskih rešitev za urejanje 
cen na področju cementne industrije. 

Ceno cementa je potrebno urediti na tak način, da bi ponovno pričeli s 
proizvodnjo vseh znamk cementa. Namreč, v sedanjem trenutku skoraj vsi 
proizvajalci cementa v Jugoslaviji proizvajajo le dražji cement znamke 550, 
medtem ko ostale znamke cementa, ki imajo nižjo ceno, opuščajo, kar seveda 
vpliva na pomanjkanje cementa na jugoslovanskem trgu. Da bi odpravili nev- 
zdržno stanje na področju cementne industrije, menim, da je potrebno čim 
prej pričeti z iskanjem sistemskih rešitev za urejanje cen cementa ter poiskati 
možnosti, da se cene cementa prenesejo v pristojnost republik in pokrajin. 
Menim, da bi morali tudi današnji sklep dopolniti s tem predlogom. Hvala 
lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ce ne želi nihče več razpravljati, prosim tovariša Jožeta Hujša, pod- 
predsednika Izvršnega sveta, da prevzame besedo in poskuša odgovoriti na 
nekatera vprašanja, ki so bila zastavljena v današnji razpravi. Prosim! 
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Jože H u j s : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pre- 
den bi se povrnil na vprašanja in probleme, ki so bili prisotni v današnji raz- 
pravi, mi dovolite, da z zadovoljstvom ugotovim, da so razpravljalci na zboru 
evidentirali iste probleme kot Izvršni svet v svojem poročilu o uresničevanju 
nalog in usmeritev iz resolucije o politiki izvajanja družbenega plana v SR 
Sloveniji v letu 1980. 

Razprava je opozorila na probleme na področju ekonomskih odnosov s 
tujino in na težave na področju uvoza in izvoza. V dveh razpravah je bilo 
poudarjeno, da izhajajo težave in problemi na tem področju tudi zaradi neu- 
sklajenih odnosov med SISEOT, Narodno banko Slovenije in Republiškim 
komitejem za mednarodno sodelovanje. 

Opozoriti moram, da je bila v prvem kvartalu prisotna visoka usklajenost 
odnosov v delovanju med SISEOT, Narodno banko Slovenije in Republiškim 
komitejem za mednarodno sodelovanje. Oblikovali smo delovno skupino, ki je 
sproti spremljala in poskušala reševati in odpravljati probleme na področju 
ekonomskih odnosov s tujino. Pri svojem delu je naletela na težave s podatki, 
saj se podatki posameznih organov vedno ne ujemajo v celoti in evidence po- 
tekajo še vedno na osnovi centraliziranega sistema razpolaganja z devizami 
in niso prilagojene sedanjemu stanju razpolaganja z devizami na republiškem 
nivoju. Pogosto so bili prisotni tudi pritiski in želje, ki se izražajo tudi v raz- 
pravi, da bi neka institucija, na primer Izvršni svet, prevzela v svoje roke 
upravljanje deviznega poslovanja, če se neposredni partnerji ne uspejo sami 
dogovoriti. Vsekakor pa tega ne nameravamo niti ne želimo, ker bi s tem v 
koreninah ogrožali temeljno spremembo sistema na področju ekonomskih 
odnosov s tujino, da se odločanje tudi na tem področju prenese na združeno 
delo in tako opravlja na samoupravni način. Prav zato smo in bomo v Izvrš- 
nem svetu vedno vztrajali, da se ti problemi rešujejo z dogovarjanjem v SI- 
SEOT, ki je ravno oblika samoupravne organiziranosti združenega dela za to 
področje. Seveda pa mora združeno delo samo najti načine učinkovitega med- 
sebojnega sporazumevanja in dogovarjanja. Te možnosti namreč do pred le- 
tom in pol, dvemi leti ni imelo, je pa pomembno zlasti v današnji situaciji, ko 
preprosto ni mogoče ugoditi vsem željam. 

Moram povedati, da se bo v bodoče situacija na tem področju verjetno še 
zaostrila, zato bo potrebno še več strpnosti in naporov pri dogovarjanju v 
okviru SISEOT. 

Delegat iz Maribora je v svoji razpravi poudaril, da smo v naši republiki 
že izkoristili vse možnosti uvoza opreme v letu 1980, prav tako pa smo že re- 
alizirali 34% možnosti uvoza reprodukcijskega materiala za II. kvartal. Po- 
trebno je ugotoviti, kdo je prekoračil možnosti uvoza oziroma komu se je odo- 
bril takšen uvoz. 

Moram povedati, da uvoz opreme še ni izvršen v celoti. Pripravljene so 
prijave za uvoz opreme, s temi prijavami pa smo izkoristili kvoto, ki nam je 
bila na razpolago v letošnjem letu. Enako velja tudi za uvoz reprodukcijskega 
materiala. Prijave, ki so vložene za uvoz v drugem kvartalu, predstavljajo 
nekaj nad 1/3 odobrenega uvoza reprodukcijskega materiala v drugem kvar- 
talu. 

Kljub temu, da je razpolaganje z devizami z zakonom preneseno na sa- 
moupravne interesne skupnosti in republike, pa je še vedno prisoten vpliv 
kontrole federacije, ki prek Narodne banke regulira sistem evidenc in sistem 
prijav, pri tem pa je vpliv republike na poslovanje Narodne banke le delen. 
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Naslednje vprašanje delegata iz Maribora se je nanašalo na uvoz pral- 
nega praška in uvoz surovin za izdelavo pralnega praška. Potrebno je upošte- 
vati, da v trenutku, ko smo se odločili za intervencijski uvoz pralnega praška, 
le-tega ni bilo na trgu, kljub temu da je proizvodni proces v delovnih organi- 
zacijah normalno potekal, tudi v delovni organizaciji Zlatorog in da ni pri- 
manjkovalo surovin. Ker pralnega praška ni bilo na trgu, je Izvršni svet mo- 
ral posredovati z intervencijskim uvozom. Do interventnega uvoza lahko pride 
tudi v bodoče, saj se ga ne bomo mogli nikoli v celoti odreči. 

Drugo področje, na katerega so opozarjali tudi delegati v svojih razpra- 
vah, je področje cen. Delegat iz Nove Gorice je razpravljal % problematiki iz- 
gub v Anhovem. 

Moram povedati, da so že nekaj časa v teku razgovori z Zveznim izvršnim 
svetom in njegovimi pristojnimi organi, glede ureditve cen cementa, saj v tem 
trenutku ni druge rešitve, ki bi odpravila izgube v cementarnah. 

Potrebno je regulirati ceno cementa, saj povečanja cen naftnih derivatov 
v cementarnah ni možno kompenzirati na drug način. Seveda to ni edini pro- 
blem, s katerim se srečuje cementarna. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je posredoval Zveznemu izvršnemu 
svetu predlog, da se cene cementa prenesejo v pristojnost republik in pokra- 
jin, ker je cement surovina, ki se je praviloma ne transportira, ker se v glav- 
nem proizvedene količine tudi porabijo v okviru republike. 

Delegat iz Murske Sobote je v razpravi opozoril na probleme, ki se po- 
javljajo v klavnicah in mesno-predelovalnih obratih. Tudi s temi problemi je 
Izvršni svet seznanjen. Stališče Izvršnega sveta je, da je potrebno v letošnjem 
letu to področje urediti. 

Vzroki izgub v Mesno-predelovalni industriji v Murski Soboti, ki je ena 
najmodernejših, so po mnenju Izvršnega sveta v cenah mesa in zlasti razmer- 
ju cen živine in mesnih izdelkov, ki niso stimulativne za razvoj živinoreje in 
tovrstne klavniške industrije; v preveliki kapaciteti klavnice, ki pa bo sčaso- 
ma primerna ter v dejstvu, da večina tovrstnih investicij, ki imajo značaj in- 
frastrukture, ne prenese takšnih kreditnih pogojev. 

V okviru klavniške industrije bo potrebno izvesti selekcijo, saj imamo 
po naši oceni preveč klavnic, s tem vprašanjem pa je povezano tudi vpraša- 
nje mesno-predelovalne industrije. 

Delegati so v razpravah opozorili na nespoštovanje predpisov o cenah, ko 
se sprejemajo tako imenovani samoupravni sporazumi na podlagi katerih se 
zvišujejo cene. Kot sem povedal že v uvodni obrazložitvi, bo Izvršni svet v 
sodelovanju z Zveznim izvršnim svetom poskušal urediti problematiko na tem 
področju. Cim prej pa je potrebno pričeti uveljavljati tudi že sprejeti sistem- 
ski zakon o cenah. 

Toliko serrij želel povedati. Zavedam se, da nisem v celoti odgovoril na vsa 
vprašanja, ki so bila postavljena v današnji razpravi. Delegatom iz Maribora 
bomo do prihodnje seje pripravili pismene odgovore, v kolikor pa to želijo 
tudi ostali delegati, jim bomo odgovorili do prihodnje seje. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Glede 
nekaterih vprašanj smo slišali opredelitve, na vsa pa tovariš podpredsednik 
seveda ni mogel zavzeti stališča. Ponovno je postavljeno vprašanje, ali bo pri- 
pravljena ustrezna analiza o izpolnjevanju srednjeročnega plana v železar- 
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nah in ali bodo ugotovljeni razlogi in odgovornost za odstopanje od spre- 
jetih srednjeročnih usmeritev v republiškem in zveznem merilu. 

Besedo ima tovariš Jože Hujs, podpredsednik Izvršnega sveta. 

Jože Hujs: Tovarišice in tovariši delegati! Seveda je problem žele- 
zarstva in reševanje obveznosti, ki izhajajo iz srednjeročnega plana specifičen 
problem, ki je za nas tudi izjemno pomemben. Lahko vas obvestim o tem, 
da priprave teh analiz tečejo, saj se železarstvo pripravlja na temeljitejšo in- 
vesticijo, ki naj bi predstavljala prestrukturiranje naše železarske proizvod- 
nje v smeri, ki je bila že začrtana s sedanjim srednjeročnim programom, 
vendar pa ni bila v celoti uresničena. 

Zaradi tega menim, da bo v okviru razprav o usmeritvah novega srednje- 
ročnega plana, po temeljiti razpravi v železarstvu, prišlo tudi do te razprave. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? (Da.) K razpra- 
vi se je ponovno prijavila tovarišica Ivica Kavčič, delegat Zbora združenega 
dela, 9. okoliš, Idrija. » 

Ivica Kavčič: Menim, da je predlog, ki ga je posredoval tovariš 
Hujs, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, v zvezi z obrav- 
navo problematike izgub v Anhovem, da se problematika določanja cen ce- 
menta prenese v pristojnost republik, sprejemljiv. 

Vprašujem tovariša Hujša, ali ne bi kazalo s predlogom seznaniti tudi na- 
še delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije in de- 
legate v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije, da bi zadevo na ta način 
tudi pospešili in jo tudi rešili? Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Tovariš Jože Hujs, podpred- 
sednik Izvršnega sveta se s predlogom strinja in sprejema pobudo. Zeli še kdo 
razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo 
in prosim skupino, da se sestane in pregleda razprave pri obeh točkah dnev- 
nega reda ter pripravi poročilo za zbor. 

V skupini delegatov so: Jože Rožman, Francka Herga in Gojmir Vizovi- 
šek. Razpravo k 2. točki dnevnega reda bomo nadaljevali, ko bo skupina kon- 
čala delo. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
nekaterih negativnih pojavih na področju zaposlovanja. 

Predlagam, da v okviru te točke obravnavamo tudi 5. točko dnevne- 
ga reda, to je osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu pri delu, ker se zadevi med seboj povezujeta. Sklepali pa bi o vsaki 
zadevi posebej. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Andrej 
Grahor, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za delo. 
Prosim! 

Andrej Grahor: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Informacija o nekaterih negativnih pojavih na področju zaposlovanja, 
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ki so jo pripravili Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije, Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, Javno to- 
žilstvo Slovenije, Družbeni pravobranilec samoupravljanja Slovenije in Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Slovenije je razdeljena na štiri vsebinske sklope. 

V prvem delu obravnavamo pojavne oblike posredništva delovne sile in 
podajamo oceno tega pojava. V drugem delu so orisane najpogostejše kršitve 
zakonskih predpisov. Tretji del je sestavljen iz prispevkov posameznih druž- 
benih organov in organizacij, ki so sodelovale pri pripravi informacije, s pre- 
gledom njihove dosedanje in bodoče aktivnosti pri odpravi tega pojava, v če- 
trtem delu pa je oris konkretne družbene usmeritve in konkretnih akcij, ki jih 
v tem letu že izvajamo v boju zoper te pojave. 

V prilogah je prikazana pravna ureditev položaja delavcev pri nosilcih 
samostojnega osebnega dela in pregled organizacij združenega dela, ki so v 
letu 1979 zaposlovale delavce prek lažnih kooperantskih pogodb. 

V skladu s sklepom pristojnih zborov je Republiški komite za delo k tej 
informaciji priložil tudi nekaj osnovnih podatkov o uresničevanju družbenega 
dogovora o minimalnih standardih. Vendar ponavljam naš predlog, podan v 
informaciji, da se o perečih vprašanjih minimalnih standardov pri zaposlo- 
vanju opravi temeljita posebna razprava na osnovi celovitega poročila ude- 
ležencev tega družbenega dogovora, po možnosti ob osnutku zakona o zapo- 
slovanju. Pojav zaposlovanja delavcev prek lažnih kooperantskih pogodb in na 
podlagi posrednikov je oblika izkoriščanja človeka po človeku. To je pojav 
grobega izigravanja temeljne ustavne pravice dela s sredstvi v družbeni lasti. 

Po nekaterih ocenah je bilo lani v Sloveniji 15 000 ali celo 20 000 delav- 
cev, ki so živeli in delali izven temeljnih norm socialistične samoupravne 
ureditve, ker so bili zaposleni na ta način. Te delavce so razni posredniki, naj- 
večkrat formalno zasebni obrtniki ali obrtne zadruge, prek lažnih kooperant- 
skih pogodb prodali posameznim organizacijam združenega dela. Te pogodbe 
so prikrivale splet dobičkarskih interesov. Najočitnejši so interesi organi- 
zacij združenega dela, ki prek posredniške pogodbe zaposlujejo delavce in in- 
teresi posrednikov, ki s prodajo delovne sile protipravno pridobivajo premo- 
ženjsko korist. Eni in drugi kršijo temeljne principe zakona o združenem 
delu, zato je dolžnost vseh družbenih dejavnikov, da se temu pojavu odločno 
uprejo. 

Za organizacije združenega dela oziroma njihove vodstvene strukture so 
najeti delavci ponujali zmanjšanje stroškov za delovno silo, saj so se zaradi 
takšnega načina zaposlovanja izognili plačevanju prispevkov za izobraževa- 
nje, zdravstvo in druge družbene dejavnosti, marsikje pa tudi stroškov za 
varstvo pri delu, hkrati pa razpolagali z izredno gibljivo delovno silo, ki je 
delala bistveno več kot 42 ur na teden. 

Za posrednike je prodaja delovne sile pomenila pridobivanje ogromnih 
zaslužkov brez dela. Hkrati pa so v takem zaposlovanju našle svoj materialni 
interes tudi določene strukture iz občin, iz katerih ti posredniki in delavci pri- 
hajajo in v katerih plačujejo davke in prispevke. 

Delavci sami pa so preveč enostransko usmerjeni, kajti njihov edini cilj 
je čim večji zaslužek. Njihovo pomanjkljivo družbeno zavest in kratkovidno 
željo po čim daljših delovnih urah, pa izkoriščajo tako posredniki kot tudi 
organizacije združenega dela. 

Tako sta bili v isti organizaciji združenega dela zaposleni dve vrsti delav- 
cev. Prvim so kot članom kolektiva pripadale vse pravice, ki so opredeljene v 
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ustavi, v zakonu o združenem delu in v zakonodaji. Drugi, ki so dejansko v 
organizaciji združenega dela delali več, opravljali pa ista dela kot prvi, so bili 
le kupljeni delavci brez vseh temeljnih pravic, ki jim pripadajo na osnovi dela 
in ustvarjenega dohodka, in ki so značilne za družbenoekonomski položaj de- 
lavca v socialistični samoupravni družbi. 

Akcija za odpravo teh posredniških odnosov je torej sestavni del širšega 
procesa vsestranskega osvobajanja delavcev v združenem delu, zlasti vseh 
tistih spon, ki jih dejansko postavljajo v položaj mezdnega delavca. Zato so 
v to akcijo nujno vključene vse zavestne subjektivne sile, ki morajo vplivati 
na zavest delavcev, na ukrepanje samoupravnih organov, zlasti organov samo- 
upravnih delavskih kontrol in tudi poslovodnih organov, da se tako stanje 
spremeni in takšno ravnanje prepreči. 

Precej časa je trajalo, da je vsestransko prodrlo spoznanje o veliki druž- 
benopolitični škodljivosti pojava posredništva in da so načelna spoznanja 
postala splošno sprejeta kot osnova za akcijo. Ta razvoj globine in obsega 
družbenega spoznanja se je jasno odražal tudi na aktivnosti posameznih de- 
javnikov, kar je v precejšnji meri razvidno iz tretjega dela predložene in- 
formacije. 

Ker pa je pojav posredništva še vedno v tolikšni meri aktualen, da terja 
odločno družbeno akcijo, je namen današnje razprave tudi, da ocenimo uspeš- 
nost dosedanjih družbenih prizadevanj in da jih s stališči, sprejetimi na da- 
našnji razpravi, vsestransko podpremo in še razširimo. 

Gre namreč za družbenoekonomski položaj delavca v združenem delu in 
za uresničevanje tega položaja, za uresničevanje delavčeve pravice do dela. 
Temeljna aktivnost je torej nujna v združenem delu, zlasti pa je aktualna 
aktivnost delavcev samih, njihovih samoupravnih organov, delavske kontrole, 
osnovnih sindikalnih organizacij in drugih družbenopolitičnih organizacij. 

Kakšen je položaj danes na pragu nove gradbene sezone? V večini orga- 
nizacij združenega dela, v katerih smo lani ugotovili sklepanje lažnih koope- 
rantskih pogodb, so resno pristopili k ureditvi odnosov v skladu z zakonom, 
torej k odpravi vseh primerov posredništva. Republiški komite za delo je pred 
dobrim mesecem dni imel sestanek s predstavniki vseh teh organizacij, da bi 
pospešil začeti proces. 2e pred tem skupnim sestankom pa so v mnogih orga- 
nizacijah in v mnogih občinah začeli svojo akcijo. Tako danes v vrsti organi- 
zacij takih posredniških pogodb ne sklepajo več. Za pogodbe, sklenjene v lan- 
skem letu, pa so si določili rok, v katerem bodo razveljavili in uredili delovno- 
pravni status teh delavcev. Take odločitve so sprejeli na primer v večini or- 
ganizacij na Gorenjskem. Delavce bodo zaposlili za določen ali za nedoločen 
čas. Podoben pristop je v Gradisu v Ljubljani in v Ingradu Celje. Lahko ste 
slišali, da nameravajo odpraviti te pogodbe do maja meseca letošnjega leta. 

V Ljubljani so ob sprejemanju zaposlitvene bilance posebej obravnavali 
zaposlitev delavcev, ki so bili lani zaposleni prek posrednikov, da ne bi s po- 
trebnimi omejitvami novih zaposlitev ovirali rešitev tega družbenega prob- 
lema. Na območju Krškega in Sevnice so nekatere organizacije prekinile po- 
sredniške pogodbe z organizacijo združenega dela Zavarivač Vranje, ki po- 
soja delavce določenih profilov. Bistveno so zmanjšali štfevilo kooperantskih 
pogodb v Tehniki, Skofja Loka, v Primorju, Ajdovščina, v nekaterih tozdih 
Gradisa, v Pionirju Novo mesto, GIB Beton Zasavje in v Ingradu Celje, kjer 
bodo letos sklepali, tako trdijo, le prave kooperantske pogodbe in tako dalje. 

\ 
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Povečala se je tudi aktivnost sindikalnih organizacij. Vrsta sindikalnih 
vodstev je pred začetkom sezone obravnavala ta problem in poti za njegovo 
odpravo. Vendar pa iz podatkov, ki so na razpolago, ne bi mogli trditi, da je 
ta aktivnost v zadostni meri postala aktivnost vseh osnovnih sindikalnih orga- 
nizacij. Njihova aktivnost pa je pogoj, da bodo morali delavci povedati svoje 
mnenje in svoje zahteve, s čimer se bo potenciralo politično vzdušje, ki bo 
preprečevalo poslovodnim organom sklepanje posredniških pogodb. 

Ob tem naj ponovim ugotovitev, da je nujen pogoj za uspešnost te akcije 
v organizacijah združenega dela tudi dobra, učinkovita, samoupravna, delov- 
na in proizvodna organiziranost delovnih organizacij zlasti v gradbeništvu, 
urejeno planiranje za vsako gradbišče, produktivna izraba mehanizacije, ure- 
ditev zaposlovanja in organizacije dela, spodbuden sistem delitve sredstev za 
osebne dohodke. Vsi ti problemi se neposredno zaostrijo, ko jih več ne prikriva 
dodatni dohodek, ki so ga omogočale posredniške pogodbe. Tudi mnoge zahte- 
ve investitorjev bo razčiščenje razmer, nastalih na podlagi teh pogodb, po- 
stavilo v novo luč. 

Na ta del problematike so nas ponovno opozarjali, tako na sestankih kot 
pismeno in zasluži vso pozornost. Ugotovljeno stanje pa ne more služiti za 
obrambo proti pravnemu stanju, ko je del reprodukcije socialistične samo- 
upravne družbe temeljil na mezdnem delu delavcev, brez zaščite in v vsakem 
pogledu najslabšem možnem položaju. 

Spoznanje, da je osnovna bitka v samem združenem delu, seveda ne more 
pomeniti, da ni potrebna tudi aktivnost drugih organov naše družbe. Nujno 
je zagotoviti družbeno učinkovitost tudi povsod tam, kjer aktivnost delavcev 
v temeljnih organizacijah še ni v celoti uspešna. Zato moramo zagotoviti vse 
pogoje za celovito akcijo družbenih pravobranilcev samoupravljanja, vseh or- 
ganov odkrivanja in pregona, kakor tudi uspešno in hitro akcijo pravosodja. 
Že v informaciji je izpostavljena sprotna aktivnost družbenih pravobranil- 
cev samoupravljanja. 

V zadnjih mesecih so pravobranilci, večinoma skupaj z inšpektorji za 
delo, nadaljevali s preventivno akcijo v vseh organizacijah, kjer je bil problem 
že znan, ali pa bi do njega lahko prišlo. Opozarjali so, da so pogodbe o naku- 
pu delovne sile nične, in kdaj gre za take pogodbe, kakor tudi za druge kršit- 
ve predpisov. Hkrati so na sodišču vložili določeno število tožb, da se ugotovi 
ničnost takih pogodb, ki jih je sklenila organizacija združenega dela »Obnova«. 
Prav danes je bila obravnava in sta bili dve od teh pogodb proglašeni za nič- 
ni na prvi stopnji. 

Imamo torej prvo sodbo. Te sodbe in nakazane poti nam bodo bistveno 
pomagale pri -nadaljnji akciji, ki bo potekala tudi prek tožb pravobranilca in 
če bo potrebno, tudi do predloga, da se v skladu z zakonom o združenem delu 
zamenjajo poslovodni organi, ki take pogodbe sklepajo. Zaostriti bo torej tre- 
ba tudi osebno odgovornost tistih, ki bi zavestno odklanjali izvedbo določil za- 
kona o združenem delu, ki ureja družbenoekonomski položaj delavca. 

Prav tako smo letos organizirali sestanek z vsemi občinskimi in medob- 
činskimi inšpektorji dela, kjer smo se dogovorili za konkretno akcijo organov 
inšpekcije za zatiranje pojava posredništva in za sodelovanje z organi za no- 
tranje zadeve, družbenimi pravobranilci in javnimi tožilci. Tako že teče inten- 
zivna akcija inšpektorjev dela. Opravljeni so bili preventivni razgovori v ti- 
stih organizacijah, kjer so lani sklepali posredniške pcgodbe, ali pa so skupaj 
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s pravobranilci organizirali razgovor za več organizacij združenega dela. Teh 
razgovorov je bilo letos že prek 100. 

Organi inšpekcije dela vse pogodbe, ki utegnejo biti v nasprotju z zako- 
nom o združenem delu, sproti pošiljajo v oceno pravobranilcem samouprav- 
ljanja. Povsod so ob pregledih organizacij opozarjali poslovodne organe v or- 
ganizacijah, da so soodgovorni za sklenitev pogodb in da so seveda mogoče in 
koristne prave kooperantske pogodbe, torej pogodbe, ko obrtnik sam s svo- 
jimi sredstvi in morda ob pomoči svojih delavcev opravi delo, ki ga je prev- 
zel po pogodbi. Tudi v teh primerih morajo organizacije združenega dela za- 
htevati od kooperanta, da ima urejeno obrtno dovoljenje, preizkus znanja iz 
varstva pri delu, da imajo delavci opravljen zdravniški pregled, da kontroli- 
rajo ali obrtnik res dela s svojimi delavci, ali zaposluje toliko delavcev, kot je 
opredeljeno v obrtnem zakonu in tako dalje. 

Inšpektorji tesno sodelujejo z družbenimi pravobranilci, katerim pošiljajo 
v presojo pogodbe, ki jih organizacije šele nameravajo skleniti. Uspešno pa so- 
delujejo tudi z organi za notranje zadeve zlasti v fazi odkrivanja kršitev in 
iskanje dokaznih materialov. 

Poleg zelo pomembnih preventivnih ukrepov naj bi tako usklajena de- 
javnost organov nadzora zagotovila, da bo za vsako ovadbo tudi dovolj doka- 
zov, tako da bo pristojno javno tožilstvo lahko vložilo obtožni predlog. Re- 
publiško javno tožilstvo se je dogovorilo s temeljnimi tožilstvi, da take pri- 
jave prioritetno obravnavajo. Trenutno sta dva posrednika v priporu, v 
Črnomlju in v Novi Gorici. Vloženi so trije obtožni predlogi, zoper 36 po- 
srednikov pa teče preiskava. Na pobudo Republiškega javnega tožilstva je 
predsednik Vrhovnega sodišča SR Slovenije opozoril vse predsednike temelj- 
nih sodišč, da obravnavajo vsak tak primer kot prednosten. Kljub temu moram 
tudi danes ugotoviti, da ni bil še nihče obsojen. 

Eden od vzrokov — samo eden — je med drugim tudi v dejstvu, da ni 
zagotovljena ustrezna evidenca, ki bi omogočala tekoč vpogled v sklepanje 
kooperantskih pogobd in njihove vsebine. Nikjer namreč ni uveljavljena ob- 
veznost, po kateri bi morah, vsaj zaradi evidence, registrirati kooperantske 
pogodbe in si tako že ob samem sklepanju, torej na začetku, zagotoviti nepo- 
sreden vpogled v njihovo sklepanje ter oceniti njihovo zakonitost. V ta namen 
je potrebno predpisati in uzakoniti obveznost organizacij združenega dela in 
obrtnikov, da predložijo vsako sklenjeno kooperantsko pogodbo v registracijo 
pristojnemu občinskemu upravnemu organu. Ta registracija, ki jo predlagamo 
s spremembami in dopolnitvami zakona o varstvu pri delu, ki ga danes obrav- 
navate v osnutku, ima predvsem funkcijo, da zagotovi že ob samem sklepanju 
pogodb ustrezno evidenco in vpogled v vse podatke, na podlagi katerih bo 
mogoče oceniti zakonitost pogodbe. Pristojnemu organu pa je treba naložiti, 
da v primeru dvoma glede zakonitosti pogodbe, le-to takoj predloži v presojo 
družbenemu pravobranilcu samoupravljanja, in sicer predno jo vpiše v evi- 
denco. S tem pa pravobranilcu omogočimo, da sproži postopek za ugotovitev 
in proglasitev pogodbe za nično, če gre za posredništvo. Hkrati pa je s temi 
dopolnitvami zakona zagotovljena tudi evidenca o takih pogodbah, ki jo mora 
voditi vsaka organizacija, katera jih sklepa. Te pogodbe pa je treba predložiti 
na vpogled in presojo tudi organu samoupravne delavske kontrole, ki ima 
možnost, da sproži postopek v sami organizaciji ali pa da poda predlog druž- 
benemu pravobranilcu samoupravljanja, da začne postopek pred pristojnim 
sodiščem za ugotavljanje zakonitosti oziroma ničnosti pogodbe. S temi pred- 
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logi ne posegamo v družbenoekonomske odnose in tudi ne nalagamo bistveno 
novih administrativnih opravil, temveč predlagamo, da se uvede obveznost, 
ki bo v bodoče pripomogla k preprečevanju sklepanja posredniških pogodb. 

Iz predložene informacije, zlasti navedb posameznih udeležencev pri pri- 
pravi informacije, ki so navedene v tretjem delu in tudi iz današnjega uvoda, 
ste lahko ugotovili, da se je dolgo razčiščevalo razredno bistvo zaposlovanja 
delavcev prek posrednikov, da je bilo mnogo zmot in nedoslednosti. Menim, da 
načelnih nejasnosti sedaj ni več. Niso pa še povsod sprejete in dosledno iz- 
vedene vse posledice teh načelnih, razrednih spoznanj. 

Predlagamo, da Skupščina sprejme informacijo in podpre osnovno usmeri- 
tev akcije, ki je v teku, zlasti akcije vseh zavestnih sil v organizacijah zdru- 
ženega dela, organov samoupravnih organizacij, sindikatov in delavske kon- 
trole. Hkrati pa naj bodo stališča Skupščine obveznost in vzpodbuda pristoj- 
nim organom, da skrbno in vsestransko ocenijo rezultate svoje dosedanje 
aktivnosti in sprejmejo v ta namen ustrezne sklepe za čim doslednejše uve- 
ljavljanje družbenoekonomskega položaja delavcev, še posebno tistih delav- 
cev, ki so bili doslej prizadeti v svojih osnovnih pravicah zaradi posredništva. 

Predlagamo, da se sprejme tudi osnutek zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o varstvu pri delu, vključno s pripombami odborov k temu 
osnutku. Menimo, da se lahko v smislu spoznanj in dejavnosti vseh udeležen- 
cev v teh akcijah, ki so povzete tako v informaciji kot tudi v današnjem uvod- 
nem prispevku, v precejšnji meri spremenijo ugotovitve v drugi točki pred- 
laganih sklepov, ki ste jih danes dobili na klop in ki po naši oceni niso v celoti 
točne. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci odborov 
in komisije dopolniti poročilo? (Ne.) 

Pred začetkom razprave predlagam, da na predlog Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose imenujemo skupino delegatov, ki bo proučila razpravo na 
zboru in na tej osnovi predlagala zboru ustrezen sklep. V skupino delegatov 
predlagam: Antona Jelenka, poročevalca Odbora za družbenoekonomske 
odnose, Slavko Jerman, delegatko skupine delegatov 36. okoliša Ljubljana-Cen- 
ter in Borisa Kralja, delegata skupine delegatov 16. okoliša, gospodarsko pod- 
ročje, Maribor. Želi kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne.) 

Če ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. Kdor je za pred- 
log, naj prosim glasuje z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagana skupina delegatov soglasno izvoljena. Pre- 
den nadaljujemo, vas obveščam, da smo danes prejeli k osnutku zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu predlog stališč Družbeno- 
političnega zbora, ki ga obravnava na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. 

Na podlagi vseh dosedanjih razprav je pripravljen predlog sklepa k tej 
informaciji, ki ste ga prejeli danes na klop. 

Pričenjam razpravo o informaciji glede nekaterih negativnih pojavov na 
področju zaposlovanja in o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o varstvu pri delu. 

Zeli kdo besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Vinko Kastelic, družbeni pravo- 
branilec samoupravljanja SR Slovenije. 
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Vinko Kastelic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ker je predsednik Republiškega komiteja za delo že vsebinsko obrazložil pro- 
blematiko, obrazložena pa je tudi v predloženem gradivu, bom dodal samo 
naslednje. 

Pravno je popolnoma jasno, katere pogodbe so nične. Gre za tiste pogodbe, 
iz katerih je razvidno, da gre 'za posredovanje delavcev ne pa za pravo ko- 
operacijo. V družbenem sistemu imamo inštrumente, na podlagi katerih ugo- 
tavljamo ničnost pogodb. Posledice za tiste, ki sklepajo nične pogodbe, so 
znane. To so kazensko-pravne in tudi samoupravne posledice. V takih prime- 
rih je mogoče razrešiti odgovorne poslovodne delavce tako prek sodišča 
združenega dela kot tudi po delavskem svetu. 

S tem, ko je začela konkretna akcija za odpravo nekaterih negativnih po- 
javov na področju zaposlovanja, so se vse bolj začeli pojavljati pritiski na 
nekatere organe, pa tudi na pravobranilce, češ da ta akcija pomeni ekonomsko 
škodo za gradbeništvo, zlasti za določena dela v gradbeni sezoni, ki zato ne 
bodo opravljena. 

Gradbene organizacije naročajo pravnikom, da pripravijo nove pogodbe, 
ki bodo s formalno pravnega vidika sprejemljive tudi pri sodiščih. Pravniki 
zato iščejo pomoč pri družbenih pravobranilcih samoupravljanja. Družbeni 
pravobranilci samoupravljanja pa takih informacij ne morejo posredovati, saj 
ni dovolj le to, da pogodbo drugače oblikujemo, potrebno je spremeniti od- 
nose na tem področju. Pogodbe, ki ne vsebujejo spremenjenih odnosov na 
področju zaposlovanja, so simulirane pogodbe. Odgovorni delavec, ki je simu- 
lirano pogodbo podpisal in pravnik, ki jo je sestavil, pa sta odgovorna po ka- 
zenskem zakonu. Pravniki bi morali vedeti, kaj je pravilno in kaj je v skladu 
z našim sistemom. 

Gre za vprašanje g.li bo dejansko nastala določena ekonomska škoda ali 
ne. Mogoče je, da v posameznih tozd nekatera dela ne bodo opravljena, da 
določene investicije ne bodo izvršene in nekatere pogodbe z investitorji ne bodo 
pravočasno izpolnjene. Vendar je neizpolnitev navedenih obveznosti izjema 
in mogoča le v tistih tozd, ki zaposlujejo večino delavcev na nezakoniti osnovi. 

Menim, da v primeru, če ne bomo storili, kar je potrebno, lahko 
računamo tudi na ekonomske posledice sedanjega stanja. Potrebna bo poli- 
tična ocena stanja in ukrepati zoper tiste, ki so dopustili nezakonito ravnanje 
na področju zaposlovanja. 

Delovne organizacije imajo možnost, da večino teh delavcev same zapo- 
slijo, predvsem za določen čas, ko je gradbena sezona na višku. Večina teh 
delavcev, predvsem mlajših, pa se želi zaposliti za nedoločen oziroma dolo- 
čen čas. Dejstvo pa je, da gradbene organizacije tem delavcem ne ponudijo 
navedene oblike delovnega razmerja. 

Na Primorskem smo imeli primer, ko je obrtnik, ki je zaposloval grad- 
bene delavce, bil zaprt zaradi kriminala. Posledica tega je bila, da gradbena 
podjetja naenkrat niso več želela zaposliti teh delavcev. Razlogi, ki so jih 
navajali za tako početje, so bili v tem, češ da delavci ne obvladajo niti slo- 
venskega niti srbohrvaškega jezika. V času, ko so delali za svojega »gazdo«, 
pa so z delavci bih zadovoljni. Prišlo je celo tako daleč, da je morala sindi- 
kalna organizacija zbirati denar za povratne karte teh delavcev. 

Skratka, menimo, da je potrebna odločna politična akcija na vseh poli- 
tičnih ravneh, da se te nepravilnosti na področju zaposlovanja enkrat za 
vselej odpravijo. 
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Z akcijo želimo doseči, da bodo delavski sveti v delovnih organizacijah 
sprejeli dosledne sklepe o tem, kdaj, kako in na kakšen način bodo uredili 
probleme nezakonitega zaposlovanja. Rok za sprejem teh sklepov pa naj bo 
relativno kratek, od 14 dni do enega meseca. V primeru, da sklepi v OZD ne 
bodo sprejeti skladno z zahtevami, bodo proti delovnim organizacijam vložene 
tožbe na sodiščih, proti odgovornim delavcem pa uveden kazenski postopek. 

Menim, da v večini tozd s področja gradbeništva ni pripravljenosti za pre- 
razporeditev delovnega časa, ko je gradbena sezona na višku. Delavci ne želijo 
delati v soboto, tudi ne deseturni delavnik Ob tem pa neprizadeto gledajo 
svoje kolege pri »gazdah«, ki delajo dnevno, pa tudi ob sobotah tudi 12 do 14 
ur na istem gradbišču, kot redno zaposleni delavci. Skratka, navadili smo se 
na pravice, pa tudi na popoldansko zaposlitev izven delovne organizacije, ki 
nam nudi dodatni zaslužek. Predpisi namreč dopuščajo, da letni koledar pre- 
razporedimo tako, da na višku gradbene sezone urnik dela delavcev podalj- 
šamo in s tem tudi preprečimo pojave nezakonitega zaposlovanja. 

Družbenopolitične organizacije v tozd ne bi smele dopuščati razlikovanja 
med enimi in drugimi delavci. Zlasti sindikalna organizacija v tozd bi morala 
delovati v smeri solidarnosti delavcev. S samoupravno akcijo zainteresiranih 
dejavnikov pa moramo preprečiti izgovore o ekonomski škodi, češ da tozd za- 
radi preprečevanja sedanje oblike zaposlovanja ne bodo več konkurenčne m 
izgovori, da druge republike ne bodo ravnale tako kot Slovenija. 

Menim, da naj tudi Gospodarska zbornica sprejme svoja stališča, po- 
dobna kot so bila na tem zboru predložena v osnutku. 

Predsednik Emil Tomaž i č: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? 
(Da.) Besedo ima tovariš Rudi Dobčnik, delegat Zbora združenega dela za 
področje gospodarstva, 28. okoliš, Trbovlje. 

Rudi Dobčnik: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Razpravljal 
bom o treh zadevah in sicer o sklepu, ki ga je omenil tovariš predsednik, o 
informaciji in o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri 
delu. , . . j v. 

V omenjenem sklepu je zapisano, da negativni pojavi na področju za- 
poslovanja niso posledica zakonskih praznin. Ob dejstvu, da sta iz dnevnega 
reda umaknjena dva zakona, ki se vežeta na to materijo, je verjetno taka 
ugotovitev sprejemljiva. Če pa upoštevamo, da bomo danes sprejeli zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu, potem ta ugotovitev v 
samem sklepu ni sprejemljiva. O tem sklepu bomo verjetno še razpravljali. 

Iz obrazložitve k zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu 
pri delu bom citiral nekatere določbe in iz njih izpostavil nekaj problemov. 

Na 3. strani te obrazložitve piše: »Navedene ugotovitve nujno narekujejo 
predlagane spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na 17., 22. člen in tako 
dalje zakona o varstvu pri delu.« 

Taka dopolnitev v drugem odstavku 17. člena zavezuje organizacije zdru- 
ženega dela, ki oddajo samostojnemu obrtniku posamezna gradbena dela, da 
vključijo obrtnika in njegove delavce v skupni program varstva pri delu. 

Ta določba velja tedaj, ko se taka pogodba sklepa direktno s samostoj- 
nim obrtnikom. Kaj pa v primeru, ko se pogodba sklene posredno, na primer, 
ko gradbeno podjetje ali neko drugo podjetje sklene pogodbo za izvajanje do- 
ločenih del z neko delovno organizacijo ali gradbeno delovno organizacijo iz 
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Makedonije. Ta organizacija pa pošlje za izvajanje določenih del delavce od 
obrtnika, s katerim je bila sklenjena pogodba v Makedoniji. Nadalje, delovna 
organizacija sklene kooperantsko pogodbo s samostojnim obrtnikom, o za- 
četku del pismeno obvesti pristojno inšpekcijo dela. Temu organu in pristoj- 
nemu organu javne varnosti pa prijavi nesrečo na delu ali smrt. V bistvu gre 
za podoben primer. Kaj v takih primerih? 

Vprašanje postavljam zato, ker so pogodbe že sklenjene in se še sklepajo. 
Gre zato, da se izognemo obveznostim, ki iz ugotovljene problematike izha- 
jajo in ker tudi inšpekcijski organi vztrajajo pri tem, da se ta problematika 
uredi na bolj sprejemljiv način. 

Vprašanja, ki sem jih postavil, naslavljam na tovariša Grahorja in druž- 
benega pravobranilca samoupravljanja in bi glede teh vprašanj želel dobiti 
odgovor. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: V zvezi s postavljenim vprašanjem 
opozarjam na stališča Družbenopolitičnega zbora, ki smo jih dobili na mizo. 
Družbenopolitični zbor ugotavlja, da v sistemskih zakonih oziroma v drugih 
predpisih, ki urejajo varstvo pri delu, ni pravnih praznin. Gre le za uvedbo 
evidence, na osnovi katere bi dobili boljši pregled nad to dejavnostjo; drugih 
predlogov za spremembo veljavne zakonodaje ni. Veljavna zakonodaja na tem 
področju omogoča, da bi se problemi lahko intenzivneje preprečevali. 

Glede postavljenega vprašanja pa menim, da bi tovariš predsednik skušal 
nanje odgovoriti pozneje, ko bo postavljeno še kakšno delegatsko vprašanje. 

Zeli še kdo besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Ivica Kavčič, 9. okoliš, 
Idrija. 

Ivica Kavčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Pri razpravi sicer nisem imela namena sodelovati, ker obravnavana proble- 
matika v naši občini ni tako zelo prisotna, čeprav se nekateri problemi tudi 
že pojavljajo. 

Menim, da bi se Zbor združenega dela le moral bolj aktivno vključiti v to 
problematiko. Namreč to, kar je izpostavil družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja in kar izhaja iz celotne problematike in našega odnosa do delav- 
cev in sodelavcev, je zelo zaskrbljujoče. Menim, da bi se morali v vseh sre- 
dinah in na vseh nivojih vprašati, zakaj smo toliko časa pred temi problemi 
bežali in zakaj skušamo sedaj zakonsko poiskati možnosti za reguliranje teh 
problemov! Ugotavljamo, da ne gre za pomanjkljivosti v zakonskih pred- 
pisih, čeprav nekatere skušamo še dopolniti, v bistvu gre za naš odnos do dela 
in delavcev. 

Ce želimo na tem področju storiti korak naprej, je predvsem potrebna te- 
meljita razprava na vseh področjih in široka akcija družbenopolitičnih orga- 
nizacij. Temeljito si moramo isprašati vest, kako lahko to delamo, hkrati pa 
videti, kaj se dogaja na področju celotne Jugoslavije, kakšne so možnosti za- 
poslovanja, kako je glede odpiranja novih delovnih mest v drugih republikah 
in tako dalje. 

Menim, da bi bilo potrebno sprejeti sklep, s katerim bi zadolžili pristojne 
organe, da v določenem času pripravijo pregled stanja na tem področju in 
poročajo zboru. Ali smo v tolikšni meri organizirani, da bomo te zadeve v 
večji meri tudi odpravili in da ne bomo metali slabe luči na celotno našo 
družbo, predvsem na nas same? Hvala lepa! 
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Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo besedo? (Da.) Besedo ima 
tovariš Franci Polak, predstavnik Republiškega sveta Zveze sindikatov Slo- 
venije. 

Franci Polak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
O obravnavani problematiki sem govoril že lansko leto novembra meseca. Ob 
poslušanju današnje razprave, bi želel predlagati tako delegatom kot konfe- 
renci delegacij, da bi sprožili posebno razpravo v izvršnih odborih osnovnih 
organizacij sindikata v tistih temeljnih organizacijah združenega dela, od 
koder prihajate. V primeru, da bi zbor sprejel sklep, ki ga je predlagala tova- 
rišica Kavčičeva, potem lahko po enem letu pregledamo uresničevanje stališč 
in sklepov na tem področju. Hkrati s tem gradivom pa bodo predložena tudi 
stališča izvršnih odborov osnovnih organizacij sindikata glede pogodb, ki 
jih bodo lahko tudi v bodoče sklepali, v primeru, ko bodo sklenjene na zakoniti 
podlagi in v katerih bo urejen tudi ustrezen položaj teh delavcev. 

Delegati bi morali biti seznanjeni s programom aktivnosti odborov samo- 
upravne delavske kontrole in delavskih svetov, zlasti tedaj, ko se delegacija 
opredeljuje do posameznih vprašanj. O tem govorim zaradi tega, ker je Re- 
publiški svet pred kratkim sprejel stališča o aktivnosti in nalogah organov in 
organizacij Zveze sindikatov Slovenije za delovanje delegatov in razvijanje 
delegatskega sistema. Menim, da bi morali na tem področju tudi vi kot dele- 
gati sprožiti to aktivnost. 

Informativno vas obveščam, da ima Republiški svet v programu svojega 
dela predvideno poglobljeno razpravo o zaposlovanju in problemih zaposlo- 
vanja v SR Sloveniji. O tem bo razpravljalo tako predsedstvo kot tudi Re- 
publiški svet Zveze sindikatov Slovenije. Posebej bomo opredelili tudi naloge 
in obveznosti osnovnih organizacij pri razreševanju teh odprtih vprašanj. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Tudi to točko dnevnega reda prekinjamo in jo bomo nadaljevali, ko bo sku- 
pina delegatov proučila razpravo in poročila delovnih teles ter poročala zboru. 
V skupino predlagam Antona Jelenka, Slavko Jerman in Borisa Kralja. 

Zeli še kdo razpravljati glede prejšnje točke? (Da.) Besedo ima tovariš 
Andrej Grahor, predsednik Republiškega komiteja za delo. Prosim! 

Andrej Grahor: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Tovarišu Rudiju Dobčniku iz Trbovelj bi v zvezi z varstvom pri delu na grad- 
bišču pojasnil, da velja enak režim za vse, ki so na gradbišču. Tisti, ki grad- 
bišče organizira, mora v ta režim zajeti tudi vse delavce, ki so na kakršenkoli 
drug način prisotni in delajo na tem gradbišču. Nobeni drugi načini in variante 
nas pri tem ne bi smele motiti. Zadevo pa bomo seveda proučili. 

Izvršni svet vseskozi zastopa stališče, da so družbenoekonomski odnosi 
urejeni v ustavi, v zakonu o združenem delu in zakonu o delovnih razmerjih, 
da pa je nujna dopolnitev zakona z uvedbo evidence za tiste delavce, ki pri- 
hajajo iz drugih območij, pa imajo obrtna dovoljeftja, registracijo pogodb, 
prijavo delavcev in plačilo davkov urejeno v svoji matični občini. Za vse te 
primere je nujno, da se uvede evidenca, ki bo v največji možni meri zagoto- 
vila, da bomo pri nadzoru nad nezakonitimi pojavi razpolagali s podatki in z 
dokazi pri morebitnem pregonu. Stvari morajo biti dokazane. Zato morajo 
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organi nadzora imeti možnost dejanske ugotovitve, če želimo dosledno izpe- 
ljati postopke in ugotoviti ničnost sklenjenih pogodb. V predlogih za spre- 
membo zakona gre za to, da organom, ki jih je relativno malo, omogočimo, 
da bodo to nalogo lahko z maksimalnimi rezultati in najbolj racionalno izpe- 
ljali. Tako tudi informacija izpostavlja problematiko zaposlovanja in zato me- 
nim, da ni točna razprava o tem, kaj z zakonom želimo doseči. Sprememba za- 
kona je zelo pomembna, vendar ne gre v teh spremembah za urejanje druž- 
benoekonomskih odnosov. V informaciji pa ni dovolj jasno povedano, za 
kakšne vrste kršitev ustavnih pravic delavcev gre. 

I 
Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
Prosim skupino delegatov, da se sestane in pripravi poročilo in sklep za 

zbor. 

Prehajamo na 6. in 7. točko dnevnega reda, to je na informa- 
cijo o uresničevanju srednjeročnega načrta in o nekaterih problemih slo- 
venskega turizma in na predlog za izdajo zakona o turistični dejavnosti, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Izvršni svet predlaga, da skupaj obravnavamo informacijo o uresniče- 
vanju srednjeročnega načrta in o nekaterih problemih slovenskega turizma 
ter predlog za izdajo zakona o turistični dejavnosti, ker sta obe zadevi med- 
sebojno neposredno povezani. Se zbor s predlogom Izvršnega sveta strinja? 
(Da.) Uvodno besedo smo poslušali na skupnem zasedanju. 

Želita poročevalca odbora in komisije dopolniti poročila? (Ne.) 
K informaciji in k predlogu za izdajo zakona ste prejeli poleg poročil 

delovnih teles tudi predloge, pripombe in stališča Turistične zveze Slovenije. 
Tudi v tem primeru predlagam, da se dogovorimo o posebni skupini dele- 
gatov, ki bi po potrebi sodelovala pri pripravi sklepa za zbor. 

V skupino predlagam tovariša Vincenca Resmana, delegata iz 13. okoliša, 
Radovljica, tovarišico Jelko Tušar, delegatko 30. okoliša, Kamnik in tovarišico 
Vlado Sever. 

Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne.) Ce ne, bomo o tem predlogu 
glasovali. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (111 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (11 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je skupina sprejeta v predlaganem sestavu. 
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Pavel Di- 

mitrov, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 12. okoliš, 
Jesenice. Prosim! 

Pavel Dimitrov: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na seji Zbora združenega dela naše občine je skupina delegatov na podlagi 
razprave o informaciji o uresničevanju srednjeročnega načrta in o nekaterih 
problemih slovenskega turizma, kakor tudi k predlogu za izdajo zakona o 
turistični dejavnosti oblikovala nekatere ugotovitve in stališča. 

Skupina delegatov ugotavlja, da na področju turizma skoraj vse organi- 
zacije združenega dela, ki se ukvarjajo z gostinstvom in turizmom, poslujejo 
na meji rentabilnosti, nekatere pa tudi z izgubo. Glede na to, da smo v sred- 
njeročnem planu Slovenije turističnemu gospodarstvu namenili posebno po- 
zornost in ga uvrstili med prednostno panogo, predvsem zaradi možnosti de- 
viznega priliva, bo potrebno tem organizacijam zagotoviti tudi poseben status. 
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Po štirih letih uresničevanja našega družbenega plana je že danes jasno, 
da na področju turizma ne bomo izpolnili načrtovanih nalog. Razlogov za to 
je več. Turistično gospodarstvo ustvarja zelo majhno akumulacijo in so zato 
vse investicije vezane na kredite. Tako je tudi v naši občini, predvsem v turi- 
stičnem kraju, Kranjska gora. Posebej opozarjamo, da je poleg problemov na 
področju investicij, problem vezan tudi na samo delovno silo v turizmu. Jasno 
je, da je zaposlovanje v drugih panogah ugodnejše, kar delavcem daje stabil- 
nejši položaj. V turizmu so zaposleni vezani na nekatere manj ugodne raz- 
mere kot so izraba dopusta, prosti dnevi in podobno. Poleg tega pa je v tu- 
rizmu tudi manjši osebni dohodek. 

Navedena informacija ne daje potrebnih rešitev, kako razviti turistično 
dejavnost. Zato posebej opozarjamo na nekatere ugotovitve, ki izhajajo iz 
naše prakse. Na področju investicij bo potrebno le-te usmeriti na gradnjo 
manjših objektov, predvsem pa vzpodbujati iniciativo posameznikov za vklju- 
čevanje v turistično ponudbo posameznega kraja. 

Turistično takso smo v občini Jesenice že pred leti prenesli na krajevno 
skupnost in bi z eventualno ukinitvijo morali nujno proučiti, kako nadomestiti 
ta sredstva, ki so namenska, v posameznem turističnem središču. Delegacija 
posebej poudarja povezdvanje turističnih dejavnosti z drugimi dejavnostmi. 
Te možnosti so zelo slabo izkoriščene, zato bi morali predvsem v okviru Go- 
spodarske zbornice pripraviti konkretne zadolžitve glede izvajanja zakona o 
združenem delu in dohodkovne povezanosti. Hvala! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Jelka Tušar, 
delegatka Zbora združenega dela, za področje gospodarstva, 30. okoliš, Kamnik. 

Jelka Tušar: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Glede predloga za izdajo zakona o turistični dejavnosti naši skupini de- 
legatov predlagata naslednje. 

Zakon o turistični dejavnosti naj v izvajanje nalog vključi in opredeli 
poleg dejavnosti društev in njihovih asociacij, ki delujejo na področju turizma, 
tudi dejavnost gorske reševalne službe. Drugih pripomb k predlogu za izdajo 
zakona skupini nimata. Hvala! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Marjan Pel- 
han, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 9. okoliš, Idrija. 

Marjan Pelhan: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Delegati Zbora združenega dela naše občine smo ob obravnavi infor- 
macije o uresničevanju srednjeročnega načrta in o nekaterih problemih slo- 
venskega turizma za razpravo na današnji seji zbora oblikovali naslednja 
stališča: 

Ugotavljamo, da je v informaciji celovito obdelana problematika našega 
turističnega gospodarstva in je zato dobra osnova za nadaljnje ukrepanje. 

Podpiramo predvsem osrednjo misel ugotovitve, da je treba narediti od- 
ločnejše korake na področju dohodkovnega in poslovnega povezovanja nosil- 
cev turistične dejavnosti. Odločilno vlogo pri tem pa morajo imeti tudi vsi 
pristojni organi in organizacije družbenopolitičnih skupnosti. Menimo, da bodo 
široko zastavljeni in strokovno vsestransko obdelani projekti upoštevali naše 
naravne in zgodovinske posebnosti in se skrbno prilagajali sodobnim svetovnim 
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tokovom ter tako resnično pripomogli k smelemu razvoju te pomembne go- 
spodarske panoge. Pri tem pa ne bi smeli pozabljati, da projekti lahko nasta- 
jajo in se izvajajo le v kulturni sredini, ki svoje naravne, zgodovinske in 
druge vrednote zna ceniti in jih turistu na ta način tudi posredovati. 

Zato v nadaljnjem načrtovanju ne bi smeli pozabiti na vzgojo, ki jo mo- 
ramo vnašati v vse oblike izobraževanja od predšolskega, šolskega in usmer- 
jenega izobraževanja. Poudariti želimo tudi to, da podpiramo ustanovitev po- 
sebnih družbenih svetov, in komitejev v občinskih skupščinah. Podpiramo 
težnje po krepitvi delovanja turističnih društev,, kot pomembnih dejavnikov 
v sklopu pospeševanja turizma in vzpostavljanju osnovnih pogojev za njegov 
razvoj. Skromna sredstva, ki jih društva potrebujejo za svoje delovanje, jim 
je potrebno zagotoviti z zakonom, zato je po našem mnenju potrebno sistemsko 
opredeliti vlogo in namen turistične takse. 

Turistična taksa naj se črta kot vir dohodkov proračunov občin in naj se 
namensko usmerijo društvom za pospeševanje turizma, kar naj se upošteva 
pri nadaljnji pripravi zakona o turistični dejavnosti. Hvala! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Vincenc 
Resman, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 13. okoliš, 
Radovljica. 

Vincenc Resman: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov Skupščine občine Radovljica za Zbor združenega 
dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije je obravnavala navedeni predlog 
zakona na svoji seji dne 28. marca 1980. 

Na podlagi stališč in pripomb gostinskih in drugih delovnih organizacij, 
turističnih društev in Izvršnega sveta Skupščine občine Radovljica, je skupina 
delegatov po obsežni razpravi sprejela naslednja stališča in zaključke, ki jih 
posredujemo v razpravo kot svoj prispevek. 

Občina Radovljica je najbolj zainteresirana za sprejetje zakona o turistični 
dejavnosti, ker je v alpskem turizmu pravzaprav ena izmed prvih v Sloveniji,' 
takoj za obmorskim turizmom. Zato meni, da je nujno, da bodo določbe zakona 
celovite in da bo zakon vseboval vse, kar turizem obsega in kar v praksi od 
osvoboditve dalje vsestransko izvajamo. 

Zaradi jasnosti zgornjih navedb le nekaj bistvenih podatkov: 
V občini Radovljica ustvarjamo vsako leto prek milijon nočitev in prek 

20 starih milijard prometa, v katerih je zajetih tudi 10 milijonov dolarjev de- 
viznega prometa. Inozemski turizem predstavlja pomembni dejavnik glede 
deviznega priliva. 

Celotni uvoz v naši občini v letu 1979 je znašal 34 277 739 ameriških do- 
larjev, od tega na konvertibilnem področju 28 milijonov ameriških dolarjev, 
če k temu prištejemo še 10 milijonov ameriških dolarjev od turizma, je bilo v 
letu 1979 ustvarjenega skoraj 45 milijonov ameriških dolarjev deviznega 
priliva. 

Ti podatki kažejo, da je občina Radovljica v turistični dejavnosti na prvem 
mestu v alpskem področju in da se pravzaprav ne razlikujemo po vrednosti od 
turizma na naši obali, ali pa na celotnem jugoslovanskem območju. 

Pri pregledu gradiva k predloženemu zakonu smo najprej ugotovili, da je 
predlog pripravljen zelo pozno, saj so bili prvi osnutki pripravljeni pred skoraj 
20 leti. V tem času je turistična dejavnost potekala po dolgoletni ustaljeni 
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praksi, dobro je bila urejena tudi dejavnost turističnih društev na svojem pod- 
ročju, prav tako tudi dejavnost planinskih društev in ostalih njegovih asoci- 
acij. Drugačno stanje pa je pri gostinskih, turističnih, trgovskih in drugih de- 
lovnih organizacijah, ki so sicer delovali in delujejo dovolj uspešno, vendar 
zaradi premajhne povezanosti ne dosegajo večjih rezultatov pri povečevanju 
turističnega prometa in pri pridobivanju večjega števila kvalitetnejših aranž- 
majev. 

Združevanje sredstev se še ni uveljavilo, skupno nastopanje na tujih 
tržiščih še ni zaživelo, prav tako tudi skupna propaganda ne. K izboljšanju 
tega stanja naj bi pripomogla pred dvema letoma ustanovljena Turistična 
poslovna skupnost na Bledu, ki vključuje vse delovne organizacije, ki delujejo 
na področju turizma ali v njegovi povezavi, ustanovljena pa je bila samo na 
Bledu, ne pa tudi drugod, vidnih rezultatov pa dosedaj še ni bilo nikjer. 

Zato turistična dejavnost v naši občini ni enotno organizirana. Na Bledu 
nastopa šest dejavnikov, ki niso ali pa so premalo povezani; to so hoteli, turi- 
stična društva, Zavod za pospeševanje in napredek turizma, krajevna skupnost, 
turistične agencije ter Turistična poslovna skupnost. 

V Bohinju delujejo samo trije dejavniki: to so Alpetour, Kompas in Tu- 
ristično društvo v povezavi s krajevnimi skupnostmi. Na vseh ostalih pod- 
ročjih pa delujejo gostinske dejavnosti oziroma organizacije samostojno ter 
turistična društva v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, ki niso vedno naj- 
bolj učinkovita. 

Menimo, da je prav, da zakon uveljavi določbo o medsebojnem povezo- 
vanju vseh delovnih organizacij, ki delujejo na področju turizma, ali pa v nje- 
govi povezavi, tako glede združevanja dela in sredstev, skupne raziskave trži- 
šča, skupne propagande in skupne prodaje kapacitet na inozemskem tržišču. 
Prav tako je nujno, da se z zakonom natančno opredeli pojem turistične 
storitve. 

Ker pa del turističnih storitev opravljajo turistična društva, je potrebno 
v zakonu nujno in natančno opredeliti njihov status. Sedanja društva delujejo 
formalno po določbah zakona o društvih in so na podlagi dovoljenja registri- 
rana pri oddelku za notranje zadeve Skupščine občine Radovljica. 

V 10. členu tega zakona je sicer določeno, da se društva lahko ukvarjajo 
tudi z gospodarsko dejavnostjo pod pogoji, ki so za tovrstno dejavnost določeni 
z ustreznimi predpisi. Ker pa za turistično dejavnost kot tako ni ustreznih 
predpisov, se torej turistična društva ne bi smela ukvarjati z gospodarsko de- 
javnostjo, s čemer se tudi strinjamo, vendar je stanje na terenu drugačno. 
Zato bo glede tega potrebno dopolniti tudi zakon o društvih. 

Novi zakon bo moral natančno opredeliti tudi vire financiranja turističnih 
društev, zlasti vprašanje turistične takse, za katero je v predlogu navedeno, 
da bi pripomogla krajevnim skupnostim pri izboljšavi turistične opremljenosti 
kraja. 

Vseskozi je veljalo načelo, da se mora turistična taksa uporabljati za tu- 
ristično dejavnost, torej za namene, ki služijo izključno turizmu. Ista inten- 
cija izhaja tudi iz poročila Turistične zveze Slovenije v izhodiščih za razpravo 
o namenski porabi turistične takse, ki jo je v letu 1979 pripravila strokovna 
služba zveze. 

V zadnjem letu se v Sloveniji pojavljajo, po mojem mnenju, nesprejem- 
ljive zahteve za povišanje turistične takse. Glede na to, da so bile določene 
pristojnosti iz občinskih skupščin prenešene na krajevne skupnosti, je včasih 
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težko doseči soglasje med uporabniki in lastniki te takse. V prihodnje bo zato 
moralo biti točno določeno, komu je ta taksa namenjena. 

Zato ponovno poudarjam, da je nujna čim bolj natančna opredelitev 
pojma turističnih storitev in statusa turističnih društev zato, da se sedanji 
način delovanja društev zakonito uredi. Tega ne poudarjam zato, ker bi hoteli 
prek društev ustvariti dodatna finančna sredstva, pač pa zato, ker je še vrsta 
drugih asociacij, ki še kako pripomorejo k turizmu. V naši občini smo v tu- 
rizem zelo uspešno vključili avto-moto društvo. 

Znano je, da v turizmu uspešno deluje tudi Planinska zveza s svojimi dru- 
štvi na celotnem območju Slovenije. Vemo kako potrebna nam je v slovenskem 
turizmu, predvsem na alpsko-planinskem področju z objekti, ki jih s težavo 
vzdržujejo prav njene asociacije. 

Za našo občino je pomembno tudi vprašanje počitniških hišic, ki jih last- 
niki uporabljajo sami in tudi oddajo tujim turistom. Pri tem ni urejeno vpra- 
šanje plačila turistične takse, prav tako pa tudi ne vprašanje prijave in odjave 
lastnikov in njihovih gostov. Na področju radovljiške občine imamo 600 počit- 
niških hišic, s katerimi bi lahko pridobili nekaj ležišč. Pri 600 vikendih, če jih 
pomnožimo samo s petimi ležišči, je to 3000 postelj, ki so letno izkoriščene 
morda le 30, največ 40 dni. Ob vseh prizadevanjih, da bi te kapacitete vklju- 
čili v redno prodajo interesentom, pa je zelo malo odziva, ker je življenjski 
standard zaenkrat še vedno tolikšen, da je lastnik gradil hišico predvsem zase. 

Vprašanje plačila takse s strani teh lastnikov pa ni rešeno. Prijavno-od- 
javna služba nima povezave s plačilom turistične takse, ker po odloku ni zato 
zadolžena. Zato nihče ne more usklajevati povezanosti kontrole prijavno od- 
javne službe in kontrole o plačilu turistične takse. 

V radovljiški občini je še vedno odprto vprašanje plačevanja turistične 
takse v pavšalnem znesku po nekem dogovoru z lastniki privatnih hišic. Tu- 
ristična taksa pa se plačuje, odvisno od dobre volje lastnika hišice. Zadeva 
je še vedno pred ustavnim sodiščem. 

Glede povezovanja turističnih društvenih organizacij v gorenjski regiji, 
ki je tudi del slovenske turistične zveze, imam še nekaj podatkov. Moram pa 
reči, da je na področju radovljiške občine stanje glede investicij in ostalih 
težav enako, kot jih je podal govornik s področja Jesenic. Upam, da bo prav 
ta zakon in prizadevanja, da se v okviru tega zakona še bolj povežemo in 
skušamo poiskati enotni jezik za razvoj turizma, omogočil, da bomo v na- 
slednjem srednjeročnem planu dosegli boljše rezultate. Hvala lepa! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? 
(Da.) Besedo ima tovariš Boris Leiner, delegat Zbora združenega dela za pod- 
ročje obrti, 1. okoliš, Domžale. 

Boris Leiner: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! V imenu delegatov, ki s svojim osebnim delom in s sredstvi v lasti 
občanov opravljamo obrtno in gostinsko dejavnost v vseh petih okoliših, pred- 
lagamo Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije, da sprejme predlog za 
izdajo zakona o turistični dejavnosti. 

Predhodno je bila vodena široka razprava po sekcijah v posameznih ob- 
činskih združenjih in v delegacijah ter predlagajo naslednje predloge. 

Delegati menimo, da je treba v zakon vključiti tudi delavce, ki s samo- 
stojnim delom opravljajo gostinsko dejavnost oziroma so udeleženi v turistični 
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ponudbi. Navedeni delavci v predlogu za izdajo zakona sploh niso navedeni, 
čeprav pomembno dopolnjujejo turistično dejavnost oziroma ponudbo. Hvala 
lepa! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Da.) 
Prosim, besedo ima tovariš Franci Polak, predstavnik Republiškega sveta Zve- 
ze sindikatov Slovenije. 

Franci Polak: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Povedal bom mnenja in stališča, ki so se izoblikovala v Republiškem 
odboru sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije. 

Kljub razmeroma velikim integracijskim premikom v Sloveniji je za par 
nogo gostinstva in turizma v Sloveniji značilna še velika razdrobljenost. Tako 
imamo registrirano 201 temeljno organizacijo s področja gostinstva oziroma 
delovnih organizacij. Od teh je 37 enovitih, 54 delovnih organizacij pa ima 
147 tozdov. Del delovnih organizacij posluje v okviru 9 sozdov, od katerih 
je samo en čisti gostinski sozd. S fizičnimi integracijami je v Sloveniji nastalo 
le malo velikih delovnih organizacij, saj le dve delovni organizaciji združujeta 
kapacitete med tri in štiri tisoč ležišči. 

Glede na območno povezanost pa je še vedno prisotna velika disperznost, 
ki ne zagotavlja enovite ponudbe v regijah ali v turističnih centrih. Večinoma 
so integrirane tvorbe prek svojih TOZD udeležene v ponudbi večjih turističnih 
regij oziroma centrov. Taki so primeri na obali, najdemo pa jih tudi drugod. 

Opozoril bi rad tudi na neekonomsko obnašanje posameznih dejavnikov, ki 
propagirajo naše turistične zmogljivosti na tujem trgu. Propaganda se opravlja 
po več linijah. Našo domovino propagiramo prek Turistične zveze Slovenije, 
Gospodarske zbornice, turističnih agencij in tako dalje. Združenemu delu go- 
stinstva ostane tako ob tem samo še odgovornost do gostov in za uspeh ali ne- 
uspeh turistične sezone. Prikaz obstoječe organiziranosti v gostinstvu in tu- 
rizmu narekuje nujno večjo stopnjo organiziranosti turističnega gospodarstva. 
Nadaljnji razvoj je pogojen z združevanjem dela in sredstev, kajti tako raz- 
drobljeno gospodarstvo ob nizki reproduktivni sposobnosti nima sredstev za 
širitev zmogljivosti niti ni pod obstoječimi pogoji kreditov sposobno, saj je 
delež lastnih sredstev premajhen, breme odplačila anuitet pa pretežko za raz- 
meroma majhne delovne kolektive. Ob tem, kot ste lahko videli, da zagovar- 
jamo stališča, da je treba tudi v tem zakonu organiziranost teh organizacij na- 
tančneje opredeliti, sem prepričan, da mi bo predstavnik Izvršnega sveta od- 
govoril, da tudi to področje ureja zakon o združenem delu. Pa bi rad k temu 
povedal, da zakon o združenem delu tudi določa, da lahko s posebnimi predpisi 
oziroma družbenimi dogovori opredeljujemo obvezno združevanje in kriterije 
ter podlage za to združevanje. 

Podobno smo tako opredelitev napravili tudi na nekaterih drugih pod- 
ročjih, zato menim, da ne bi bilo škode, če predlagatelj posebej pripravi za- 
konske rešitve za nosilce priprav družbenih dogovorov o združevanju organi- 
zacij s tega področja. Naš namen je, da na eni strani pospešimo združevanje 
gostinskih in turističnih zmogljivosti ter tudi tesnejše povezovanje v regijah 
in turističnih centrih med različnimi delovnimi organizacijami za zagotovitev 
homogene turistične ponudbe. Iz tega sledi, da se ob današnji stopnji poveza- 
nosti turističnega gospodarstva v Sloveniji mora nadaljevati proces tako fi- 
zičnih integracij kot drugih oblik združevanja, in sicer v okviru poslovnih 
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skupnosti ter združevanja na podlagi dela in sredstev. V tem smislu je zlasti 
pomembno sklepanje samoupravnih sporazumov med organizacijami združe- 
nega dela o trajnem poslovnem sodelovanju, skupnem nastopanju na domačem 
in tujem trgu, združevanju sredstev za skupne naložbe in združevanju deviz. 
Proces združevanja mora zlasti s kooperacijskimi odnosi zajeti tudi drobno 
gospodarstvo s tega področja, in sicer samostojne gostince, kmečki turizem in 
lastnike zasebnih turističnih sob v cilju zagotovitve celovitejše turistične 
ponudbe. 

Zaradi uresničevanja enotnih pogojev poslovanja na celotnem jugoslovan- 
skem trgu ter skupnega nastopa na tujem trgu, pa je treba procese združeva- 
nja okrepiti tudi s turističnim gospodarstvom v drugih republikah, kajti v do- 
sedanjem razvoju se je medrepubliškemu povezovanju dajal premajhen po- 
men. Le združeno turistično gospodarstvo bo lahko uspešno poslovalo in kon- 
kuriralo turistični ponudbi drugih držav. To nam kažejo tudi izkušnje drugih 
republik. Tako na primer iz izkušenj sosednje Hrvaške lahko vidimo, da so 
oblikovali v posameznih turističnih centrih oziroma regijah velike delovne ali 
sestavljene organizacije, ki v večini primerov poleg gostinstva in turističnih 
agencij združujejo tudi širše turistično gospodarstvo, kmetijstvo, trgovino in 
promet. V Hrvaški že nekaj let deluje Skupnost za razvoj turizma, ki se je v 
lanskem letu preoblikovala v poslovno skupnost. V okviru te skupnosti se 
združujejo tudi sredstva za razvoj turizma, ki se odobravajo posameznim de- 
lovnim organizacijam tudi v obliki beneficiranih obresti. 

Podobno bi lahko spregovoril še o primerih s področja Bosne in Herce- 
govine, Crne gore, vendar bom to izpustil. 

1. Na osnovi takih pogledov in razprav se je izoblikovalo stališče, da je 
potrebno v zvezi z organiziranostjo posebej spregovoriti, da je ta organizira- 
nost potrebna v turističnem kraju, kjer bi se lahko prek poslovne skupnosti 
turističnega gospodarstva, vključujoč pri tem tudi agencije, družbeno in za- 
sebno gostinstvo ter trgovino na drobno, kmetijsko zadrugo, počitniške do- 
move, potniški promet in tako naprej, opravljala skupna turistična propagan- 
da, informativna dejavnost kraja, skupna prodaja, skupna nabava, usklaje- 
val plan, določale sezone in posezone, reševale pritožbe in reklamacije, uskla- 
jevale cene in tako dalje. 

2. V regiji bi poslovna skupnost združevala organizacije združenega dela 
turističnega gospodarstva iz več krajev. S to skupnostjo bi se ustrezno zmanj- 
šalo število skupnih zadev, skrbela pa bi predvsem za sodelovanje v potniš- 
kem prometu, propagandi, na sejmih, razstavah ter načrtovala in izvajala 
skupne naložbe v večje objekte turistične infrastrukture. 

3. Na območju Slovenije se že dolgo kaže potreba po plansko poslovni 
skupnosti za turizem, v kateri bi se združili predvsem SOZD in velike delovne 
organizacije, ki so udeležene v turističnem prometu in ob tem seveda tudi 
železnica, JAT, INEX, KOMPAS itd., ki delujejo seveda na širšem območju. 
Pomembno je, da tako na eni strani izvajalce kot tudi na drugi strani te or- 
ganizacije, ki seveda za vse opravljajo določene storitve, med seboj tesneje 
povežemo. Ob takem/poslovnem in dohodkovnem procesu, ki bi bistveno 
zmanjšal poslovno razdrobljenost turizma, pa bi morali potekati tudi drugi 
dogovorni procesi, in sicer, da poslovne skupnosti ne bi smele ovirati nadalj- 
njih integracijskih procesov tako v vertikali kot horizontali, prav tako pa 
tudi ne združevanja dela in sredstev med organizacijami združenega dela pro- 
izvodnje in prometa v turizmu. To je celo pogoj za uspešnost poslovnih skup- 
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nosti, vsekakor pa nujen pogoj za uspešnost poslovnih skupnosti, vsekakor 
pa nujen pogoj za uspešnost in celovitost turistične ponudbe. Združevanje 
sredstev turističnega gospodarstva za skupne naložbe v kraju ali pa tudi v re- 
giji je namreč pomemben pogoj za razvoj turizma. 

4. Zelo pomemben dejavnik v poslovnih in družbenih odnosih naj postane 
kooperantska povezanost zasebnikov od zasebnih prenočišč, kmečkega turiz- 
ma in podobno. Z organizacijami združenega dela gostinstva bi samoupravno 
organizirani zasebniki s svojim svetom kooperantov enakopravno sodelovali 
v skupnih poslovnih in drugih zadevah v kraju oziroma v organizaciji zdru- 
ženega dela. 

5. Krajevna skupnost je temeljna celica, v kateri se soočajo in usklaju- 
jejo predlogi in načrti gospodarstva in družbenih dejavnosti ob vplivu druž- 
benopolitičnih in družbenih organizacij ter društev. Ne more biti razvoja tu- 
rizma v kraju, če se krajevna skupnost ni zanj odločila. 

6. Doslej so v glavnem samo turistične organizacije poslovno izkoristile 
ustvarjene devizne pravice. Sedaj pa se odpirajo širše možnosti. Čeprav tu- 
ristično gospodarstvo še vedno ne uživa za dejansko ustvarjeni devizni priliv 
takih ugodnosti kot izvoz blaga, je letos že možno, da prenočitvene temeljne 
organizacije porabijo zase ali za združevanje 30 % ugotovljenega deviznega 
priliva. Še mnogo pomembnejše pa je dejstvo, da lahko in tudi morajo ugo- 
tovljeno ustvarjeni devizni priliv oziroma pravice iz njega deliti na organiza- 
cije združenega dela, ki so z dobavami živil ali industrijskega blaga ali storit- 
vami pripomogle k ustvarjanju deviznega priliva. 

7. Tudi delo upravnih organov v občinah naj bi zopet postavili v stalno 
širšo družbeno soočanje s tem, da pri izvršnih svetih ali njihovih organih usta- 
novimo družbene svete ali komiteje, ki bi se ukvarjale tudi s turizmom. 

8. Društva, ki z ustvarjanjem in ohranjanjem narodnih motivov privab- 
ljajo turiste, pa tudi skrbijo za njihovo razvedrilo, šport itd., so pomemben 
dejavnik naše turistične ponudbe. Svojo aktivnost urejajo v Socialistični zve- 
zi, konkretne akcije pa usklajujejo v krajevni skupnosti. Neprofesionalnost in 
množičnost članstva v društvih sta vir številnih predlogov poslovne in druge 
narave. Ti učinki pa se običajno zmanjšujejo z večanjem števila poklicnih 
delavcev v društvih ter s tem v zvezi tudi z opravljanjem gospodarskih dejav- 
nosti ter celo prepovedanega posredovanja v prometu blaga in storitev. 

In zadnje, slišali smo tudi nekatere ugovore Turistične zveze Slovenije. 
Prav bi bilo, da ob pripravi tega zakona razčistimo te zadeve, da se bo vede- 
lo, kaj opravljajo organizacije združenega dela s področja turistične dejav- 
nosti in kaj opravljajo posamezna društva. Za razvoj turizma so društva vse- 
kakor pomembna. Ob tem kaže podpreti tudi današnjo razpravo, ko so posa- 
mezni delegati navajali določena društva. Enaka so stališča tudi delavcev re- 
publiškega odbora sindikata s področja turizma in gostinstva. Zato predlaga- 
mo, da na podlagi spoznanj iz razprav predlagatelj pripravi osnutek zakona o 
turistični dejavnosti, v katerega bo na najustreznejši način vgradil spoznana 
stališča, s ciljem, da omogočimo in pospešimo razvoj turizma v Sloveniji. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima predstavnik 
Splošnega združenja za gostinstvo in turizem pri Gospodarski zbornici Slove- 
nije, tovariš Viktor Korenčan. 

8 
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Viktor Korenčan: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Turistična dejavnost, kot je razvidno iz poročila o razpravah dele- 
gatov in predstavnikov družbenopolitičnih organizacij, ne obsega samo go- 
stinstva, hotelirstva in turističnih agencij kot si to marsikdo predstavlja, pač 
pa mnogo dejavnikov drugih gospodarskih panog kakor tudi družbenih orga- 
nizacij in mnogih dejavnikov zunaj gospodarstva. Zato menim, da so uteme- 
ljene dileme, ki so podane v materialih in posameznih pripombah in razpra- 
vah. Za rešitev dilem in za uspešnejši nadaljnji razvoj je izrednega pomena 
skupno programiranje vseh gospodarskih panog, ki neposredno ali posredno 
sodelujejo pri nastajanju turističnega proizvoda. Prav tako je pomembna tudi 
aktivnost družbenih organizacij in društev. Torej je uspešen razvoj turizma 
odvisen od uskladitve interesov in ciljev mnogih dejavnikov. Za izvedbo po- 
sameznih nalog na osnovi enotnih izhodišč pa je potrebna konkretna določitev 
zadolžitev. 

Splošno združenje je izdelalo teze za izdajo zakona in jih posredovalo 
Komiteju za turizem. Pri pripravi predloga za izdajo zakona o turističnih de- 
javnostih je splošno združenje za gostinstvo in turizem aktivno sodelovalo 
in posredovalo konkretne pripombe Komiteju za turizem, ki pa teh predlogov 
ni v celoti upošteval. Kljub temu podpiramo čim prejšnjo izdajo zakona, ker 
menimo, da je v nadaljnji postopek pri sprejemanju zakona mogoče vključiti 
številne subjekte združenega dela, družbene dejavnike ter strokovnjake raz- 
ličnih področij, ko bo novi zakon opredelil naloge in odgovornosti posameznih 
dejavnikov, bo najbolj prispeval k odpravi dilem, ki so bile prisotne v našem 
dosedanjem razvoju. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Želi 
predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Prosim! 

Franc Razdevšek: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Z veseljem ugotavljam, da je razprava potrdila usklajenost stališč 
delegatov in Izvršnega sveta. Poudarjena je bila osnovna misel, da je naše 
turistično gospodarstvo razdrobljeno in da ga moramo združiti. Zelo sem ve- 
sel, da je to ugotovil tudi tovariš Polak, ki je govoril v imenu sindikata. Zato 
je prav, da se tudi sindikat vključi v te integracijske procese, v katerih naj 
na čim bolj samoupravni način vendarle najdemo možnosti združitve našega 
gospodarstva. Popolnoma se namreč strinjam z razmišljanjem, da najbrž za 
združevanje interesov in za urejanje dohodkovnih odnosov niso potrebne fi- 
zične integracije. Zato je potrebno, da v tej smeri iščemo rešitve. 

Popolnoma se tudi strinjam z razmišljanjem, da bomo morali v večji meri, 
tako kot so delegati večkrat poudarjali, vključevati zasebnike. Mislim, da sem 
v uvodni obrazložitvi to na ustrezen način povedal. Kajti res je to, kar je po- 
vedal delegat iz Radovljice, da imamo ne samo v tej občini, ampak v vsej 
Sloveniji mnogo posteljnih kapacitet, ki niso dovolj izkoriščene. 

Menim, da bomo morali osnovno skrb prav sedaj posvetiti temu, da tudi 
te vključimo v celotno našo turistično gospodarstvo. Ob pripravi osnutka za- 
kona bomo predvideli tudi te možnosti. Prosil bi, da delovna skupina dele- 
gatov strni razpravo in naše predloge in nas obveže, da čim hitreje predlo- 
žimo osnutek zakona o turistični dejavnosti. Hvala lepa! 
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Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Glede na široko razpravo 
k informaciji in k predlogu za izdajo zakona ocenjujem, da je potrebno pro- 
učiti razpravo in v skladu s tem predlagati ustrezni sklep. Zato prekinjam 
to točko dnevnega reda in prosim skupino delegatov, da se sestane in pripravi 
poročilo. Da samo ponovim kateri delegati so bili imenovani v skupino: Nada 
Sever, Vincenc Resman in Jelka Tušar. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to j ^ na predlog zakona 
o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz vlaganj v energetske objekte, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Marko 
Vraničar, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za ener- 
getiko, industrijo in gradbeništvo. 

Marko Vraničar: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Predložitev informacije o poteku priprav in gradnje energetskih ob- 
jektov v letu 1979 predstavlja uresničevanje tistega dela programa oziroma 
zadolžitev Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki se nanaša na obveznost 
kontinuiranega in popolnega obveščanja delegatov o stanju na posameznih 
področjih. 

Glede na dejstvo, da je energija nujen pogoj za delo in življenje vsakogar 
in vseh, da je torej od stanja in razvoja energetike v mnogočem odvisno tudi 
stanje in razvoj drugih področij ter da prav zato celotna družba, zlasti v zad- 
njih letih, vlaga izredne napore za njen razvoj, menimo, da je taka oblika in- 
formiranja delegatov republiške Skupščine in s tem vse družbe nujna in po- 
trebna. 

Ker pa na drugi strani poslovanje in razvoj energetskih dejavnosti ni in 
ne more biti samo sebi namen, temveč mora potekati vzajemno s potrebami 
in razvojem ostalih področij, predstavlja to informiranje tudi eno od oblik 
uresničevanja širšega družbenega nadzora na področju energetike kot dejav- 
nosti posebnega družbenega pomena in ene od prioritet družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976—1980. 

Pri gradnji energetskih objektov ugotavljamo, da smo v četrtem letu 
srednjeročnega plana dosegli pomemben napredek, saj je od večjih energet- 
skih objektov v gradnji le še Nuklearna elektrarna Krško, za drugo fazo re- 
konstrukcije rafinerije nafte v Lendavi pa je bila v preteklem letu zaključena 
finančna konstrukcija. 

V letu 1979 ni bil na področju elektrogospodarstva zgrajen noben nov 
proizvodni objekt pač pa je bila dokončana vrsta prenosnih in distribucijskih 
objektov, kar je brez dvoma vplivalo na kvalitetnejšo oskrbo z električno 
energijo. 

Kljub zamudam pri izgradnji Nuklearne elektrarne Krško za nadaljnjih 
10 mesecev doslej še ni bilo ogroženo izpolnjevanje obvez do porabnikov elek- 
trične energije iz srednjeročne energetske bilance. Oskrba z električno ener- 
gijo je bila v lanskem letu zadovoljiva, predvsem zaradi ugodne hidrološke 
situacije ter zaradi dejstva, da sta obseg in struktura porabe rasla počasneje 
od predvidevanj. 

Pri Nuklearni elektrarni Krško, ki pomeni prvi objekt te vrste v Jugosla- 
viji, moram posebej poudariti, da se nahaja v zaključni fazi montaže in da se 
pričenja obdobje preizkusov, ki določajo končni zagon elektrarne. 

8* 
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Ne glede na dosedanje zamude je potrebno poudariti pionirsko vlogo tega 
objekta za dolgoročni razvoj energetske osnove v Jugoslaviji in vloge, ki jo 
ima in jo bo imel za nadaljnji razvoj jedrske tehnologije in tehnike v okviru 
naše industrije in raziskovalnih institucij. 

Ne gre samo za energetske temveč tudi za ostale multidisciplinarne učin- 
ke, ki jih ta naložba prinaša s seboj, posebno danes, ko se zavzemamo za ena- 
kopravno in miroljubno izkoriščanje jedrske energije. 

V letu 1979 se je Elektrogospodarstvo Slovenije odločalo o skupnih vla- 
ganjih v elektroenergetske objekte v SR Bosni in Hercegovini ter Socialistič- 
ni avtonomni pokrajini Kosovo. Objekti, ki so že v gradnji, naj bi pokrili del 
naših potreb že konec prihodnjega leta. 

Investicijska dela v premogovnikih ter v rudniku urana Žirovski vrh v 
ustanavljanju so se nadaljevala v skladu s sprejetimi programi za preteklo 
leto, vendar niso bila v celoti izvršena. Razlog temu je v dokajšnji meri težak 
ekonomski položaj premogovnikov, kakor tudi neizpolnjevanje pogodbenih 
obveznosti dobaviteljev opreme. Prav tako so premogovniki v preteklem letu 
še vedno imeli težave pri pridobivanju potrebnih soglasij, kar je povzročalo 
zamude predvsem pri dobavah uvozne opreme. 

Problem pri obratovanju premogovnikov so še nadalje nezadostna meha- 
niziranost odkopnih čel, visoka fluktuacija delavcev ter pomanjkanje rudar- 
skih kadrov vseh strok. 

Vse navedeno bo imelo v naslednjih letih občutne posledice pri proizvod- 
nji premoga, če ne bomo v tem letu pospešeno izvajali zastavljenih progra- 
mov. 

Kljub nekaterim težavam pa oskrba termoelektrarn s premogom ni bila 
ogrožena, še več; na deponijah termoelektrarn so bile konec preteklega leta 
ustvarjene zadostne zaloge, ki so omogočile nemoteno delovanje termoelek- 
traren. Oskrba široke potrošnje je bila občasno nezadovoljiva, kar je posledica 
neizpolnjevanja pogod o dobavah premoga, predvsem premogovnikov iz dru- 
gih republik in pokrajin, kakor tudi občasne preusmeritve široke potrošnje iz 
tekočih — ko je bila kritična situacija — na trda goriva. 

Na področju naftno-plinskega gospodarstva je bila dokončana izgradnja 
doslej najpomembnejšega objekta s tega področja, to je magistralnega plino- 
vodnega omrežja. Omeniti moramo, da je bila izgradnja končana nekoliko 
pred predvidenim rokom in da je bila med gradnjo predračunska vrednost 
investicije prekoračena le za okoli 8 %. Kljub temu, da smo imeli v preteklem 
letu na razpolago praktično vso količino zemeljskega plina, določeno s pogod- 
bo s Sovjetsko zvezo, pa moramo žal ugotoviti, da naši uporabniki niso bili 
v celoti pripravljeni in usposobljeni do te mere, da bi celotno količino tudi 
dejansko lahko prevzeli. 

Tako so neprevzete količine zemeljskega plina vplivale na ustrezno večjo 
porabo tekočega naftnega plina in kurilnih olj, bolj kot smo predvidevali. V 
preteklem letu smo tudi zaključili finančno konstrukcijo za izgradnjo II. faze 
rekonstrukcije rafinerije nafte v Lendavi. Pri tem velja posebej poudariti, 
da gre pri tem objektu za skupno naložbo gospodarstva SR Slovenije in Hrvat- 
ske, podobno kot pri izgradnji Nuklearne elektrarne v Krškem. 

V letu 1979 ni bil zgrajen niti en rezervoarski prostor za naftne derivate 
in tekoči naftni plin. Razlog temu je deloma nepripravljenost projektne do- 
kumentacije, predvsem pa je temu krivo pomanjkanje sredstev. 
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Reproduktivna sposobnost naftno-plinskega gospodarstva namreč ne omo- 
goča večjih investicij, sistem združevanja sredstev, kot ga izvaja področje 
elektrogospodarstva, pa na naftno-plinskem področju še ni uveljavljen. 

Posledica občutnega pomanjkanja rezervoarskih prostorov za naftne de- 
rivate in teko« naftni plin se vsako leto znova kažejo v krizah pri oskrbi tr- 
žišča z nekaterimi naftnimi derivati. Hkrati nam pomanjkanje rezervoarskih 
prostorov onemogoča uvoz manjkajočih derivatov takrat, ko jih je na zuna- 
njem tržišču možno dobiti po zmernih cenah. Temu se sedaj priključuje še 
plačilno-bilančna situacija, ki bo terjala dodatne resne omejitve. 

Menim, da je potrebno nekaj besed posvetiti tudi raziskavam energetskih 
virov, kajti na tem področju še vedno resno zaostajamo. V zvezi s tem je nujno 
potrebno opredeliti naloge in potrebna sredstva ter prioritetni red raziskav 
premoga, nafte, zemeljskega plina, uranove rude, ter geometrične energije. 
Sedanje stanje naše uvozne odvisnosti, podražitve nafte in plina terjajo, da 
sprejete programe pospešeno realiziramo, sicer bo stanje postalo kritično in bo 
terjalo ostre ukrepe varčevanja, kar bi utegnilo v kasnejših letih vplivati na 
stopnjo gospodarske rasti. Ob tem ne omenjam obveznosti in nalog iz leta 
1978 sprejetega dogovora o smotrni uporabi energije, ki nas zavezuje k trajni 
aktivnosti na tem področju. 

To leto je zadnje leto tega srednjeročnega planskega obdobja; zato je po- 
trebno vso pozornost posvetiti pripravi samoupravnih sporazumov o gradnji 
energetskih objektov in načinu zagotovitve finančnih sredstev za njihovo fi- 
nanciranje v naslednjem srednjeročnem obdobju 1981—1985, z nakazano mož- 
nostjo razvoja do leta 1990. Ob pripravi teh samoupravnih sporazumov je po- 
trebno posebno pozornost posvetiti izgradnji hidroelektrarn, saj gre za tako 
imenovani obnovljivi vir energije. Zato je potrebno pospešeno proučiti vse 
ekonomsko sprejemljive razpoložljive vire vodne energije. Menimo, da je temu 
viru potrebno dati mesto, ki mu pripada, pri čemer je potrebno doseči poeno- 
stavitev postopkov pridobivanja soglasij in dovoljenj, ob upoštevanju zahtev 
prostora. 

Za potrebe široke porabe in industrije je potrebno s sporazumi zagotoviti 
ustrezne količine premoga tudi s premogovniki iz ostalih republik in pokrajin. 
Potrebno bo tudi urediti primerne deponije tako pri velikih industrijskih po- 
rabnikih kot tudi pri trgovinskih organizacijah, ki oskrbujejo široko potroš- 
njo s premogom. 

Področje naftno-plinskega gospodarstva je v primerjavi z ostalimi pod- 
ročji zaostalo; zato mu je potrebno v prihodnjem planskem obdobju zagotovi- 
ti posebno pozornost. Poleg že načrtovane izgradnje rezervoarskih zmogljivo- 
sti v Mariboru, Celju in Ljubljani je potrebno pripraviti izgradnjo energetsko 
industrijske cone v Kopru, kjer bo predvidoma lociran tudi terminal za tekoči 
naftni plin in propilen kapacitete 30 tisoč m3. 

Tovarišice in tovariši! Ugotovimo lahko, da ima različnost položaja posa- 
meznih energetskih dejavnosti za posledico različen izhodiščni položaj ob pre- 
hodu na novo srednjeročno obdobje, tako glede organiziranosti samih izva- 
jalcev, njihovega povezovanja v interesnih skupnostih, kot tudi pogojev pri- 
dobivanja dohodka in zagotavljanja sredstev za razvoj. Medsebojno povezova- 
nje in usklajevanje energetskih dejavnosti je potekalo le v okviru letne ener- 
getske bilance, dosedaj pravzaprav edinega področja medsebojnega usklaje- 
vanja. Tako stanje postaja v sedanji energetski situaciji nevzdržno in škodlji- 
vo ter terja, da se področje energetike samoupravno enotno organizira in v 
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bodoče na podlagi usklajenih izhodišč zagotovi izvajanje enotne energetske 
politike. To moramo čim prej zagotoviti s formiranjem enotne energetske skup- 
nosti Slovenije. Le tak pristop bo zagotovil uresničitev osnovnih ciljev ener- 
getske politike. 

Ti cilji pa so naslednji: zmanjšanje uvozne odvisnosti in neobhodno po- 
večanje izrabe lastne energetske osnove; racionalna proizvodnja, transforma- 
cija, transport in poraba energije, z ustreznimi ukrepi varčevanja in realnej- 
šim vrednotenjem posameznih vrst energije; uvoz dogovorjenih količin ener- 
gije, ki bo usklajen s plačilno-bilančnimi možnostmi republike in federacije, 
upoštevajoč pri tem predvsem potrebo po razširjenem sodelovanju z deželami 
v razvoju; nujnost usklajevanja strukture in obsega porabe z razpoložljivo 
energijo, ob upoštevanju realne cene za njeno zagotovitev; pospešena realiza- 
cija programov geoloških in drugih raziskav in aktiviranje obstoječih in novih 
energetskih virov; vzpostavitev take politike cen, ki bo v medsebojnih raz- 
merjih in višini cen omogočala energetskemu gospodarstvu pokrivanje, po- 
leg enostavne reprodukcije tudi vsaj del razširjene reprodukcije ter stimuli- 
rala racionalno gospodarjenje z energijo ter večje izkoriščanje lastne energet- 
ske osnove; smotrno vključevanje energetskih objektov v okolje, ob določitvi 
enotnih kriterijev za vlaganje v potrebno infrastrukturo ter v poenostavitvi 
postopkov pridobivanja soglasij in dovoljenj, ob upoštevanju zahtev prostora; 
oblikovanje zalog za pokrivanje tržnih oscilacij in sezonskih nihanj ter ob- 
vladovanje eventualnih izrednih razmer pri dobaviteljih in porabnikih, in sicer 
enomesečnih zalog pri tekočih in plinastih ter enoinpolmesečnih zalog pri 
trdih gorivih, nadaljnji razvoj samoupravne organiziranosti energetskega go- 
spodarstva na dohodkovnih osnovah, skupnega prihodka in dohodka ter kon- 
čno obvezno optimiranje razvojnih programov, smotrna priprava in izgradnja 
energetskih objektov, najugodnejša organizacija izgradnje investicijskih ob- 
jektov ter proizvodnih in kadrovskih zmogljivosti organizacij združenega dela, 
katerih dejavnost je povezana z razvojem in izgradnjo energetike. 

Pripombe iz razprave odborov v predloženi informaciji smo pregledali 
in jih bomo upoštevali pri nadaljnjem delu. 

Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi še nekaj besed k predlogu 
zakona o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz vlaganj v energetske objekte. 

Odbora za finance Zbora občin in Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije sta na sejah 13. oziroma 21. marca 1980 predlagala obema zboroma 
naše Skupščine, da predlog zakona o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz 
vlaganj v energetske objekte sprejmete v predloženem besedilu. 

Že v predhodnih fazah postopka za izdajo tega zakona je bilo v skup- 
ščinskih telesih zavzeto enotno stališče, da je rešitev vprašanja gradnje ener- 
getskih objektov kontinuitete, to je tistih, katerih gradnja se začne v tem 
srednjeročnem obdobju in končuje v naslednjem, utemeljena in potrebna. S 
predlaganim zakonom se republika zavezuje, da bo z ustreznimi ukrepi zago- 
tovila Ljubljanski banki sredstva, ki jih je ta plačala investitorjem namesto 
Interesne skupnosti elektrogospodarstva oziroma INE Nafte Lendave, če ne bi 
bil sprejet do konca leta 1980 samoupravni sporazum proizvajalcev in porab- 
nikov energetskih virov o združevanju sredstev za izgradnjo energetskih ob- 
jektov v obdobju 1981—1985 in bi tako po letu 1980 ne bila na razpolago po- 
trebna sredstva. Predlog zakona je v primerjavi z osnutkom spremenjen toli- 
ko, da je medsebojni odnos garantov in zavezancev jasneje opredeljen v 1. 
členu zakona. 
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Dovolite, da zaključim s podatkom, da je podobno poroštvo, kot ga danes 
predlagamo z zakonom o poroštvu, Skupščina SR Slovenije sprejela tudi ob 
prehodu v to srednjeročno obdobje. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci odborov 
in komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) K tej točki dnevnega reda 
ste prejeli tudi informacijo o poteku priprav in gradnji energetskih objektov 
v letu 1979. Ker je ta informacija strogo zaupno gradivo, opozarjam predstav- 
nike sredstev javnega obveščanja, da o konkretnih podatkih in drugih pokaza- 
teljih, navedenih v tej informaciji, ne obveščajo javnosti. 

Pričenjam razpravo! Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče raz- 
pravljati, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o poroštvu SR Slovenije za obvezno- 
sti iz vlaganj v energetske objekte. Kdor je za predlog zakona, naj prosim 
glasuje! (115 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o poroštvu SR Slovenije za obveznosti 
iz vlaganj v energetske objekte sprejet z večino glasov. 

Predlagam, da se vrnemo na 2. in 3. točko dnevnega reda. 
Prosim predstavnika skupine za 2. točko dnevnega reda, da poroča k po- 

ročilu o poteku planskih aktivnosti in o problemih usklajevanja razvoja SR 
Slovenije. Prosim tovariša Gojmira Vizoviška, da poroča zboru. Prosim! 

Gojmir Vizovišek: Tovarišice in tovariši delegati! Delovna sku- 
pina je proučila današnjo razpravo o poročilu o planskih aktivnostih, poroči- 
la delovnih teles Zbora združenega dela in komisij Skupščine SR Slovenije in 
predlog sklepa, ki so ga delegati prejeli danes na klop in ugotovila, da je ve- 
čina vprašanj, na katere je bilo opozorjeno v razpravi, zajetih v predlogu 
sklepa. 

Na podlagi razprave v zboru skupina predlaga naslednje dopolnitve, in 
sicer: 

V 3. točki naj se za besedama: »investicijske aktivnosti« vstavi še dodat- 
no besedilo: »razvoja manj razvitih območij in obmejnih območij«. 

V 3. alinei 3. točke sklepa naj se podpičje na koncu besedila nadomesti z 
vejico in doda naslednje besedilo: »upoštevaje nujnost smotrne rabe prosto- 
ra in ukrepanja za učinkovitejše varstvo okolja«. 

Na koncu prvega odstavka 4. točke se pika nadomesti z vejico in doda 
naslednje besedilo: »o čemer naj gospodarske zbornice in splošna združenja 
čim prej posebej poročajo in sprejmejo ustrezne ukrepe.« 

K ostalim točkam delovna skupina ni imela predlogov za dopolnitve ozi- 
roma spremembe. 

Predsednik Emil Tomažič: Slišali smo torej poročilo delegatov. Ce 
sem dobro sledil, predstavnik skupine predlaga, da zbor sprejme predlagane 
sklepe skupaj s predlaganimi spremembami. Želi predstavnik Izvršnega sveta 
besedo? (Ne želi.) Zeli kdo o poročilu in predlogu skupine delegatov razprav- 
ljati? (Nihče.) Menim, da bi lahko zaključili tudi to razpravo in prehajamo 
na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagala sku- 
pina delegatov skupaj s spremembami. Kdor je za predlog sklepa, naj prosim 

\ 
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glasuje! (105 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (6 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Prehajamo na nadaljevanje obravnave 3. točke, to je na informacijo o 

uresničevanju nalog in usmeritev iz resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije v letu 1980. 

Ponovno prosim tovariša Gojmira Vizoviška, da poroča zboru. 

Gojmir Vizovišek: Delovna skupina je proučila tudi današnjo 
razpravo v zboru k informaciji o uresničevanju nalog in usmeritev iz resolu- 
cije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1980 kakor tudi 
predlog sklepa, ki so ga delegati prejeli danes na klop. Skupina je tudi k temu 
predlogu sklepov ugotovila, da je večina vprašanj, na katera je bilo opozor- 
jeno v današnji razpravi, upoštevanih v predlogu sklepa. 

Skupina pa meni, da je sklep potrebno dopolniti še z naslednjim: 
2. odstavek 1. točke naj se redakcijsko izboljša tako, da se za besedami: 

»ključne naloge na« doda dvopičje, tako da se spremenjeno besedilo glasi: 
»področju ekonomskih odnosov s tujino, selektivnem omejevanju vseh oblik 
porabe in investicijskih vlaganj ter samoupravnem urejanju odnosov na pod- 
ročju trga in cen«. Kot rečeno je sprememba redakcijske narave. 

V 2. točki naj se na koncu prve alinee besedilo dopolni z naslednjim bese- 
dilom: »nemudoma sprejeti še ostrejše ukrepe za omejevanje nesmotrnega 
uvoza blaga široke potrošnje.« 

Na koncu predloženega sklepa naj se doda nova 6. točka, ki se glasi: »De- 
legacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
naj na osnovi ugotovitev v razpravi o perečih problemih, ki jih povzroča še 
vedno administrativno določanje cen, sproži akcijo za čim hitrejši prenos pri- 
stojnosti določanja cen s federacije na republiko, v skladu s sprejetim do- 
govorom o oblikovanju cen v SFRJ v letu 1980«. O aktivnostih v Zveznem iz- 
vršnem svetu na tem področju naj delegacija poroča Skupščini SR Slovenije na 
eni od prihodnjih sej.« 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Slišali smo poročilo skupine 
delegatov. Tudi v tem primeru skupiria predlaga zboru, da sprejme predlagani 
sklep skupaj s spremembami in dopolnitvami. Zeli predstavnik Izvršnega sve- 
ta besedo? (Ne želi.) 

Zeli kdo o poročilu in predlogu komisije razpravljati? (Ne.) Prehajamo 
torej na glasovanje! Dajem na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagala 
skupina delegatov skupaj s spremembami in dopolnitvami. Kdor je za predlog 
sklepa, naj prosim glasuje! (119 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva 
delegata.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep skupaj s spremembami in dopolnit- 
vami sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v republiški sklad skupnih 
rezerv za leto 1979 za zavezance, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo njen Izvršni svet. Zeli 
predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) 
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Želita poročevalca odbora in komisije dopolniti poročili? (Ne.) Pričenjam 
razpravo! Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, zaklju- 
čujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej dajem na glasovanje amandma Odbora za finance k 1. členu 
predloga zakona, ki je razviden iz poročila Odbora za finance. Predlagatelj in 
Zakonodajno-pravna komisija se z amandmaji strinjata. Kdor je za predla- 
gani amandma, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je amandma Odbora za finance k 1. členu predloga zakona 
sprejet z večino glasov. 

Na glasovanje dajem predlog zakona o določitvi stopnje za združevanje 
sredstev rezerv v republiški sklad skupnih rezerv za leto 1979 za zavezance, 
ki niso sklenili samoupravnega sporazuma v celoti. Kdor je za predlog zakona, 
naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o določitvi stopnje za združevanje sred- 
stev rezerv za republiški sklad skupnih rezerv za leto 1979 za zavezance, ki 
niso sklenili samoupravnega sporazuma, sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in stavb v SR 
Sloveniji v letu 1981, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Franta 
Komel, direktor Zavoda SR Slovenije za statistiko. 

Franta Komel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zvezni zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981, ki 
bo sprejet maja v zvezni skupščini, ureja tisti del vsebine popisa, ki je enoten 
za vso državo in predvideva, da popis organizirajo in izvajajo Zvezni zavod 
za statistiko in drugi zvezni organi in organizacije kot tudi pristojni organi 
v republikah in avtonomnih pokrajinah. 

Republika mora v okviru svoje pristojnosti podrobneje urediti organiza- 
cijo in financiranje popisa kakor tudi vsebinske dopolnitve. Ob razpravi o 
metodologiji in vsebini popisa so nekateri organi in organizacije v republiki 
predlagali dopolnitve posameznih vprašanj in tudi nova vprašanja. O teh 
predlogih so delegati delno že razpravljali v skupščinskih odborih ter ob tem 
opozorili, da razširitve ne smejo povzročiti prevelikih dodatnih finančnih ob- 
remenitev. 

Predlagatelj bo pripombe in stališča odborov upošteval pri izdelavi osnut- 
ka zakona. Usklajevalni postopek med pristojnimi organi in organizacijami 
glede vsebine se nadaljuje, s tem da bodo nekateri predlogi sprejeti, mnoge 
želje pa se bodo lahko realizirale tudi z ustreznimi obdelavami zbranih po- 
datkov. Sedaj ostaja še odprto vprašanje razširitve s popisom stavb kot osno- 
ve za vzpostavitev registra stavb v SR Sloveniji. 

Republiška geodetska uprava skupaj s pristojnimi organi namreč še oce- 
njuje dejansko stanje ter potrebe in realne možnosti za vzpostavitev registra 
stavb ob popisu prebivalstva in stanovanj v letu 1981. 

V predlogu za izdajo zakona bi popis v SR Sloveniji organizirala in vo- 
dila republiška popisna komisija in Zavod SR Slovenije za statistiko. V obči- 
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nah pa naj bi ga vodile skupščine občin, ki bi imenovale občinske popisne 
komisije. 

Predračun stroškov za obseg popisa po enotni metodologiji za vso državo 
znaša 137 milijonov dinarjev, kar pomeni 68 in pol dinarja na prebivalca. Po- 
pis stavb v Socialistični republiki Sloveniji bi po grobi oceni terjal še nadalj- 
njih 25 milijonov dinarjev. 

Ker še ni dokončno razčiščeno vprašanje vseh elementov popisa, bo po- 
drobnejši predračun stroškov popisa možno prikazati ob osnutku zakona. Ob 
osnutku bo pripravljena tudi podrobnejša obrazložitev stroškov oziroma nor- 
mativov za pripravo in izvedbo popisa po posameznih stroškovnih elementih 
in bodo nakazane tudi alternativne rešitve financiranja, da bodo delegati lahko 
o tem tehtno presojali in odločali. 

Predlagam zboru, da predlog za izdajo zakona sprejme. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Vprašujem poročevalca od- 
bora in komisij, če želijo ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) Pričenjam 
razpravo! Kdo želi besedo? {Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stano- 

vanj in stavb v SR Sloveniji v letu 1981 se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva predloge, dane v poročilu Od- 

bora za družbenopolitični sistem. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako predlaganega sklepa? 

(Nihče.) 
Ce nc, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 

glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Ker je medtem končala delo še tudi druga skupina, predlagam, da se vr- 
nemo na obravnavo 4. in 5. točke dnevnega reda, to je na informa- 
cijo o nekaterih negativnih pojavih na področju zaposlovanja in na osnutek 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu. 

Prosim predstavnika skupine, da poroča o predlogih in pripombah, ki 
jih daje skupina k informaciji o nekaterih negativnih pojavih na področju 
zaposlovanja in k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu pri delu. 

Anton Jelenko: Tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je proučila razpravo delegatov in drugih udeležencev 

na današnji seji Zbora združenega dela k informaciji o nekaterih negativnih 
pojavih na področju zaposlovanja ter k osnutku zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o varstvu pri delu. 

Ugotovila je, da je razprava delegatov enako kot razprava v delovnih te- 
lesih, ki so obravnavala omenjeno informacijo, opozorila na pomanjkljivosti 
v njej, zlasti še ker ne daje analize negativnih pojavov z vidika aktivnosti de- 
lavcev v organizacijah združenega dela oziroma njihovih samoupravnih in pos- 
lovodnih organih, ki v nekaterih organizacijah združenega dela pogojujejo 
takšne pojave. 
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Poleg tega informacija premalo osvetljuje izvor negativnih pojavov, saj 
iz nje izhaja, da je osrednji vzrok v nerešenih pravnih vprašanjih, ter zaradi 
tega v prešibki učinkovitosti posameznih družbenih organov ter organov od- 
krivanja, pregona in sojenja, ne pa v materialnem interesu organizacij zdru- 
ženega dela, pa tudi nekaterih občin. 

Poleg tega ne nakazuje konkretnih rešitev za odpravo omenjenih anoma- 
lij. Prav tako ne daje celovitega in jasnega zagotovila, kako bodo odpravljene 
kršitve družbenih norm socialistične samoupravne ureditve v zvezi z nezako- 
nitim prodajanjem delavcev, saj ne predlaga konkretnih rešitev. 

Tudi informacija o izvajanju družbenega dogovora in samoupravnih spo- 
razumov o minimalnih standardih za življenjske in kulturne razmere pri za- 
poslovanju delavcev, ki predstavlja prilogo omenjenega gradiva, po svoji vse- 
bini in pristopu ni v skladu s sklepom Zbora združenega dela, saj ne daje celo- 
vite vsebinske informacije o njegovem uresničevanju, temveč le okvirno pri- 
kazuje stanje na tem področju. 

Skupina delegatov je proučila razpravo na seji zbora in na podlagi tega 
predlaga Zboru združenega dela naslednje dopolnitve besedila predloga 
sklepa. 

Prvi, drugi in tretji odstavek 2. točke predloga sklepa se spremenijo ta- 
ko, da se novo besedilo glasi: »Zbor združenega dela ocenjuje, da so doslej 
pri sklepanju posredniških pogodb prevladovali ozki, posamični in skupinsko- 
lastniški interesi, ki so v teh primerih povzročili grobo kršenje ustavnih pra- 
vic, ki jih kršijo tako zasebni posredniki nezakonitih oblik zaposlovanja kot 
tudi organizacije združenega dela, ki takšne nezakonite posredniške pogodbe 
sklepajo. 

Informacija ne ugotavlja dovolj, da ta pojav ni predvsem posledica za- 
konskih praznin, marveč nedoslednega izvrševanja zakonskih in drugih pred- 
pisov, kar izraža toleranco in neučinkovitost odgovornih dejavnikov v orga- 
nizacijah združenega dela in družbenopolitičnih skupnostih. 

Informacija bi morala dati več garancije in konkretnih rešitev za učinko- 
vito in sprotno ukrepanje, s katerim naj bi bil pojav takšnega zaposlovanja 
preprečen oziroma odpravljen. Se bolj bi morala poudariti odgovornost po- 
oblaščenih posameznikov v organizacijah združenega dela in zasebnih po- 
srednikov nezakonitega dela, ki v nasprotju s socialistično moralo in zakoni 
takšne pogodbe sklepajo. Premalo je poudarjena prav tako kazenska odgovor- 
nost v teh primerih, saj gre očitno za grobo teptanje samoupravnih pravic de- 
lavcev in nezakonito pridobivanje materialnih koristi.« 

V 3. točki sklepa se doda za prvim odstavkom nov drugi odstavek, ki naj 
se glasi: »Zbor združenega dela dalje poziva zbore združenega dela in družbe- 
nopolitične zbore občinskih skupščin, Gospodarsko zbornico SR Slovenije, 
medobčinske gospodarske zbornice, pristojna splošna združenja tozd, osnov- 
ne organizacije sindikatov ter vse druge prizadete dejavnike, da razpravljajo 
o negativnih pojavih na področju zaposlovanja na podlagi sklepa Zbora zdru- 
ženega dela in stanja na svojem področju.« 

Glede na predloženo besedilo novega drugega odstavka 3. točke naj po- 
stane sedanji drugi odstavek te točke tretji odstavek. 

Iz razprav k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o var- 
stvu pri delu izhaja, da delegati in delovna telesa predlagajo sprejetje tega 
zakona; zato naj zbor v tem smislu sprejme sklep in zadolži Izvršni svet Skup- 
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ščine SR Slovenije, da pri pripravi zakonskega predloga upošteva pripombe, 
predloge in stališča delovnih teles ter delegatov na seji zbora. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Slišali smo poročilo skupine 
delegatov in predlog sprememb in dopolnitev sklepa, ki ga imamo vsi na 
klopeh. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Zeli kdo o pred- 
logu skupine delegatov razpravljati? (Nihče.) 

Ce ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o predlogu 
sklepa, ki ste ga prejeli na klop, skupaj s predlaganimi spremembami in do- 
polnitvami skupine delegatov. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! 
(126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En 
delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Predstavnik skupine je tudi predlagal, kot smo slišali, naj zbor sprejme 

osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu. Gle- 
de na to predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu. 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri 
delu naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
upošteva stališča Družbenopolitičnega zbora, pripombe, predloge in stališča 
delovnih teles Skupščine in zborov in pripombe, dane v razpravi na seii 
zbora. 

Zeli kdo o tem predlogu sklepa razpravljati? (Nihče.) Ce ne, prosim, da o 
njem glasujemo! Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (128 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Ugotavljam, da je tudi osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah za- 

kona o varstvu pri delu sprejet v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, 
o čemer bom predsednico tega zbora posebej obvestil. 

Vračamo se na 6. i n 7. točko dnevnega reda, ker je tudi ta sku- 
pina delegatov končala delo. 

Prosim poročevalca skupine delegatov, da poroča zboru. Prosim, besedo 
ima tovarišica Vlada Sever jeva! 

Vlada Sever: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je proučila pripombe, ki so bile posredovane pred razpravo 
in v sami razpravi in sklenila naslednje. 

Skupina delegatov je proučila razpravo k informaciji o uresničevanju 
srednjeročnega načrta in o nekaterih problemih slovenskega turizma in raz- 
pravo o predlogu za izdajo zakona o turistični dejavnosti, ki je bila na da- 
našnjem Zboru združenega dela. Prav tako pa je proučila tudi poročilo Odbora 
Zbora združenega dela za družbenoekonomski razvoj, Zakonodajno-pravne ko- 
misije Skupščine SR Slovenije, pa tudi pripombe Turistične zveze Slovenije 
k navedenim gradivom ter stališča Republiškega odbora sindikatov za gostin- 
stvo in turizem. 

Skupina ugotavlja, da je bila razprava na seji zbora kot tudi razprava na 
pristojnih delovnih telesih Skupščine precej poglobljena in da je opozorila na 
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bistvena vprašanja, ki jih bo potrebno rešiti v nadaljnjih fazah priprave tako 
dolgoročnih planskih dokumentov kot tudi pri zakonski ureditvi področja tu- 
rizma. Pozitivne poudarke k razpravi pa je prispevala tudi današnja uvodna 
obrazložitev predlagatelja obeh gradiv. 

Skupina delegatov zato predlaga Zboru združenega dela, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije se je seznanil z informa- 
cijo o uresničevanju srednjeročnega načrta in o* nekaterih problemih sloven- 
skega turizma in sprejema predlog za izdajo zakona o turistični dejavnosti. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da je v predlogu za izdajo zakona več 
nejasnosti, na katere so opozorili Odbor za družbenoekonomski razvoj, Zako- 
nodajno-pravna komisija, Turistična zveza Slovenije in delegati v razpravi na 
seji zbora. Zato bo potrebno do osnutka zakona, v sodelovanju s širšim krogom 
zainteresiranih družbenih dejavnikov, razjasniti vsa odprta vprašanja in pri- 
praviti osnutek zakona. 

3. Zbor združenega dela ocenjuje informacijo o uresničevanju srednje- 
ročnega načrta in o nekaterih problemih slovenskega turizma kot realen pri- 
kaz stanja na področju turizma, ki kritično opozarja na številne probleme 
slovenskega turizma, zlasti na slabo organiziranost, razdrobljenost, razdrob- 
ljenost v ponudbi, slabo akumulativnost, izpad pričakovanega deviznega pri- 
liva iz tujskega turizma, ki se kaže predvsem v neustreznih investicijah, ne- 
upoštevanju posebnosti turistične ponudbe določenega območja in na druge 
pomanjkljivosti v naši turistični politiki. Zato zbor ugotavlja, da so usmeritve, 
ki so navedene v ugotovitvah, stališčih in priporočilih informacije primerna 
osnova za pripravo ustreznih planskih aktov za obdobje 1981—1985 in osnutka 
zakona o turistični dejavnosti ter samoupravnih aktov na tem področju. 

4. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, pri 
čemer naj upošteva pripombe, predloge in stališča delovnih teles Skupščine 
in zbora ter razpravo na seji zbora k predlogu za izdajo zakona o turistični 
dejavnosti in k informaciji o uresničevanju srednjeročnega načrta in o neka- 
terih problemih slovenskega turizma. 

Predsednik Emil Tomaž i č: Hvala lepa! Slišali smo poročilo sku- 
pine in predlog sklepa. Zeli kdo o tem razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi, potem 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o predloženem sklepu. Kdor 
je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na soglasje k uvedbi 
nove smeri visokošolskega študija in k dopolnitvam statuta Visokošolske te- 
meljne organizacije za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze Edvarda 
Kardelja v Ljubljani, ki jo je Skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo 
Visokošolska delovna organizacija Biotehniška fakulteta Univerze Edvarda 
Kardelja v Ljubljani. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvrš- 
nega sveta besedo? (Ne.) Vprašujem poročevalca odbora in komisije, če želijo 
ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo! Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne, zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. 
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Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k uvedbi nove smeri vi- 
sokošolskega študija in k dopolnitvam statuta Visokošolske delovne organiza- 
cije za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljub- 
ljani. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to ^e na soglasje k sta- 
tutom visokošolskih temeljnih in visokošolske delovne organizacije ter o po- 
trditvi samoupravnega sporazuma o združitvi v Visokošolsko delovno organi- 
zacijo Visoka tehniška šola v Mariboru, ki jih je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložila v obravnavo Visoka tehniška šola Univerze v Mariboru. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega 
sveta? (Ne želi.) Vprašujem poročevalca odbora in komisij, če želita dopolniti 
poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k statutom visokošolskih 
temeljnih in visokošolske delovne organizacije ter o potrditvi samoupravnega 
sporazuma o združitvi v Visokošolsko delovno organizacijo. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim glasuje? (121 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog perio- 
dičnega delovnega načrta Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za II. 
trimesečje 1980. 

Preden preidemo na obravnavo predloženega periodičnega delovnega na- 
črta za II. trimesečje 1980, bom na kratko obrazložil nekatera najpomembnejša 
vprašanja v tem aktu. 

Periodični delovni načrt je pripravljen na podlagi programa dela zbora 
za leto 1980. Periodični delovni načrt za tekoče trimesečje izhaja predvsem iz 
prioritetnih nalog, ki so določene v programu za letošnje leto. Sestavni del 
tega načrta so tudi orientacijski dnevni redi sej zbora za julij in september 
1980, se pravi že za naslednje trimesečje. 

Na teh sejah bodo deležni največje pozornosti planski dokumenti za pri- 
hodnje srednjeročno obdobje in ocene, kako se izvaja resolucija o politiki iz- 
vajanja družbenega plana SR Slovenije v letošnjem letu oziroma kako se 
uresničujejo v resoluciji predvideni stabilizacijski ukrepi. 

V tem obdobju bo zbor obravnaval pomembno tematsko področje, to je 
oceno samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interes- 
nih skupnogtih materialne proizvodnje. Ta problematika je bila predvidena 
že v programih prejšnjih let in so na potrebnost te ocene večkrat opozarjala 
delovna telesa pa tudi delegati v zborih. 

Ta ocena bo tudi osnova za pripravo zakonov na posameznih področjih 
materialne proizvodnje, ki jih bo zbor prav tako obravnaval v tem obdobju. 
V periodičnem delovnem načrtu smo predvideli roke za obravnavo posameznih 
vprašanj, tako da bo omogočeno delegatom, delegacijam in občinskim skup- 
ščinam ter konferencam delegacij obravnavati predvidena vprašanja in o njih 
zavzemati stališča. Seveda pa je pri tem potrebno, da bodo predlagatelji aktov 
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skupno dogovorjene obveznosti v tem periodičnem delovnem načrtu opravili 
v predvidenih rokih. 

Predlagam zboru, da predlog periodičnega delovnega načrta za II. tri- 
mesečje skupaj z orientacijskimi dnevnimi redi sej zborov za julij in septem- 
ber 1980 in pripombami Izvršnega sveta, ki smo jih danes prejeli, sprejme. 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo. 

Tu je tudi pismeni predlog za dopolnitev periodičnega delovnega načrta za 
II. trimesečje 1980 skupine delegatov iz Lendave, in sicer predlog zakona o 
dopolnitvi 2. člena zakona o združevanju sredstev določenih uporabnikov 
družbenih sredstev za financiranje izgradnje energetskih objektov. Mislim, da 
bomo lahko to upoštevali pri realizaciji periodičnega načrta za to trimesečje, 
s tem da se bomo morali glede tega dogovoriti z Izvršnim svetom. 

Prehajamo na glasovanje! Na glasovanje dajem predlog periodičnega de- 
lovnega načrta Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za II. trimesečje 
1980. Kdor je za predlog periodičnega delovnega načrta skupaj s predlogi ozi- 
roma pripombami Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (115 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog periodičnega delovnega načrta Zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije za II. trimesečje 1980 soglasno sprejet. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za prosvetno-kulturno pod- 
ročje 9. okoliša, Celje, v zvezi s problemi, s katerimi se srečujejo vzgojno-iz- 
obraževalne organizacije ob prehodu na usmerjeno izobraževanje, bo odgovoril 
tovariš Jože Miklavc, pomočnik predsednice Republiškega komiteja za vzgojo 
in izobraževanje ter telesno kulturo. 

Jože Miklavc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Posredujem odgovor v imenu Izvršnega sveta na delegatsko vprašanje sku- 
pine delegatov za prosvetno-kulturno področje, 9. okoliša, Celje, skupine de- 
legatov za kmetijsko dejavnost 7. okoliša, Murska Sobota in skupine delegatov 
za gospodarsko področje 39. okoliša, Ljubljana-Vič-Rudnik za Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije, in sicer na naslednja vprašanja. 

1. Ali je mogoče pričakovati izjemo pri trošenju dodatnih sredstev za iz- 
obraževanje učiteljev na seminarjih za usmerjeno izobraževanje? 

Odgovor na to vprašanje je naslednji; Zakon o začasni prepovedi razpo- 
laganja z delom družbenih sredstev za izplačevanje dnevnic za službena po- 
tovanja, nadomestila za prevozne stroške na službenem potovanju, reprezen- 
tančnih izdatkov, izdatkov za reklamo in propagando, izdatkov za avtorske 
honorarje, izdatkov za intelektualne storitve ter izdatkov po pogodbi o delu v 
letu 1980 bo prav gotovo otežkočal izvedbo potrebnih del in nalog v zvezi s 
pripravo na preobrazbo vzgoje in izobraževanja in v tem okviru do neke mere 
tudi pripravo in usposabljanje učiteljev in drugih pedagoških delavcev za 
uresničevanje usmerjenega izobraževanja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v svojem mnenju ob sprejemanju 
tega zakona na take posledice tudi opozoril. Vendar pa pri izvajanju tega za- 
kona ni mogoče pričakovati izjem; zato bo nujno potrebno skrajno gospodarno 
ravnanje s sredstvi, ki se smejo v letu 1980 uporabiti za navedene namene in 
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sprejeti v vsaki izobraževalni organizaciji, v izobraževalnih skupnostih in 
upravnih organih vse možne varčevalne in organizacijske ukrepe, s katerimi 
bi razpoložljiva sredstva osredotočili na izvedbo prednostnih nalog, med ka- 
terimi je prav gotovo tudi priprava in usposabljanje učiteljev. V ta namen 
je potrebno iskati tudi načine, da se ta priprava izvrši na čim bolj racionalen 
način, na primer z uporabo javnih prevoznih sredstev, z organiziranim semi- 
narjem čim bliže in podobno. Z dogovarjanjem v izobraževalnih skupnostih pa 
bo potrebno omogočiti, da se bo po potrebi sredstva za izvedbo programa 
usposabljanje učiteljev v posameznih izobraževalnih skupnostih tudi ustrezneje 
prerazporedilo, kot to predvideva drugi odstavek 13. člena dogovora o uresni- 
čevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1980 v SR Sloveniji. 

Uporabniki in izvajalci v posebnih izobraževalnih skupnostih in Izobra- 
ževalni skupnosti Slovenije se po tem dogovoru lahko dogovorijo tudi, da 
sredstva za osebne dohodke, v skladu z načeli tega dogovora, povečajo v to- 
liko, kolikor je nujno za uvedbo novih vzgojno-izobraževalnih programov, ki 
bodo nadomestili sedanje poklicne šole s periodično organizacijo pouka, s tem 
da se celotna poraba v teh skupnostih ne poveča več kot 16% v primerjavi 
z letom 1979. 

Drugo vprašanje je naslednje. Kdaj je realno možno pričakovati, da si 
bodo vzgojnoizobraževalne organizacije srednjega usmerjenega izobraževanja 
zagotovile opremo obvezno že za šolsko leto 1980—1981 in pod kakšnimi 
pogoji? 

Odgovor. Do začetka šolskega leta 1980—1981 bo mogoče zagotoviti bi- 
stveno opremo, ki je potrebna za delo v prvih letnikih srednjega usmerjenega 
izobraževanja. Nato pa se bo opremljanje postopno nadaljevalo tako, kot bodo 
to terjali vzgojnoizobraževalni programi usmerjenega izobraževanja. Izobraže- 
valne organizacije srednjega izobraževanja si lahko nabavljajo opremo po 
pogojih, kot so bili določeni v načrtu zagotovitve materialnih pogojev za reali- 
zacijo programov proizvodno tehničnega pouka, naravoslovnih predmetov ter 
obrambe in zaščite v skupni vzgojnoizobraževalni osnovi srednjega izobraževa- 
nja, ki ga je sprejela Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 9. 10. 1978 
in ki je objavljen v informaciji Izobraževalne skupnosti Slovenije št. 2/78. 

Pri tem pa izrecno poudarjamo, da naložbe v opremo srednjega izobraže- 
vanja po 2. točki 6. člena zakona o začasni prepovedi razpolaganja z družbe- 
nimi sredstvi za financiranje negospodarskih in neproizvodnih investicij v 
letu 1980 niso omejene. 

Predlog zakona o usmerjenem izobraževanju vsebuje določbe, po katerih 
bo pristojni republiški upravni organ v postopku verifikacije pod vpisom v 
razvid izobraževalnih organizacij preverjal, če so izpolnjeni pogoji za izva- 
janje vzgojnoizobraževalnih programov tudi glede opremljenosti. 

In tretje vprašanje. Ali je možno pričakovati olajšave pri zaposlovanju 
novih delavcev v vzgojnoizobraževalnih organizacijah srednjega izobraževanja? 

Odgovor je naslednji. V skladu z že citiranim drugim odstavkom 13. 
člena dogovora o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v 
letu 1980, po katerem se sredstva za osebne dohodke lahko povečajo v toliko, 
kolikor je nujno za uvedbo novih vzgojnoizobraževalnih programov, vendar 
v mejah povečane celotne porabe v izobraževalnih skupnostih za 16 % v pri- 
merjavi z letom 1979, bodo vzgojnoizobraževalne organizacije lahko zaposlo- 
vale nove delavce. Če bodo vzgojnoizobraževalne organizacije na podlagi let- 
nega delovnega načrta in v skladu z vzgojnoizobraževalnimi programi ugoto- 
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vile, da je treba povečati število delavcev za opravljanje določenih del oziroma 
nalog ali nadomestiti delavce, ki so prenehali delo v teh organizacijah, bodo 
lahko sklepale delovna razmerja z novimi učitelji. 

Po bilanci zaposlovanja v SR Sloveniji za leto 1980, ki jo je sprejela 
Skupščina Zveze skupnosti za zaposlovanje, dne 26. 3. 1980, bo na področju 
izobraževanja mogoče povečati število zaposlenih pri uvajanju celodnevne 
šole, v vzgojno varstvenih organizacijah, ko gre za nove zmogljivosti in pri 
uresničevanju novih programov usmerjenega izobraževanja. 

V primerih, ko gre za dela oziroma naloge v manjšem obsegu, za kar so 
doslej vzgojnoizobraževalne organizacije sklepale predvsem pogodbe o delu, 
pa lahko sklepajo tudi delovna razmerja za del delovnega časa z delavci, ki so 
sicer v delovnem razmerju z drugimi organizacijami združenega dela in sicer 
po 73. in 74. členu zakona o delovnih razmerjih. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Delegat 9. okoliša, Celje, 
ste z odgovorom zadovoljni? (Da.) 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za kmetijsko dejavnost 7. 
okoliša, Murska Sobota v zvezi s problematiko dobave plinskega olja za kme- 
tijske traktorje, bo odgovoril tovariš Marko Vraničar, član Izvršnega sveta in 
predsednik Republiškega komiteja za energetiko, industrijo in gradbeništvo. 
Obenem bo odgovoril tudi na danes zastavljeno delegatsko vprašanje, ki je 
s tem povezano in sicer delegatov gospodarskega področja 19. okoliša iz Len- 
dave. Prosim! 

Marko Vraničar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Prvo delegatsko vprašanje se glasi: Vprašujemo, ali bo dovolj plinskega 
olja za kmetijske traktorje v sezoni, ker vemo, da se bo poraba takrat veliko 
bolj povečala? Namreč tisti, ki živimo na obmejnih področjih, zelo težko gle- 
damo, kako nam tranzitni promet, ki prihaja iz zahoda in gre naprej proti 
jugu, odvzema tudi naš del plinskega olja. 

Po razgovorih z nekaterimi vodilnimi tovariši v občini so le-ti odgovorili, 
da dobimo naftne derivate po razdelilniku, ki so za vse regije enake, in sicer 
glede na velikost regij, na število prebivalcev in na število avtomobilov ozi- 
roma traktorjev. 

Na to temo se nanaša tudi vprašanje skupine delegatov iz 19. okoliša s se- 
dežem v Lendavi. Ce se strinjate, tovariš predsednik, vprašanja ne bi prebral, 
ker je v bistvu enake vsebine. 

Odgovor na to vprašanje je naslednji. Oskrba tržišča s srednjimi destilati 
nafte, med katere poleg lahkega kurilnega olja uvrščamo tudi dizel goriva, 
je nezadovoljivo že od konca preteklega leta dalje. 

Takoj v mesecu januarju je primanjkovalo 14 900 ton srednjih destilatov, 
od tega 2700 ton dizel goriv. V mesecu februarju tega leta je primanjkovalo 
20 200 ton srednjih derivatov, od tega 4100 ton dizel goriva. V mesecu marcu 
pa znaša primanjkljaj srednjih destilatov 14 300 ton, v kar je vštet deficit 
1500 ton dizel goriv. 

Iz navedenega razloga je na nekaterih črpalkah občasno primanjkovalo 
tako kurilnega olja za gospodinjstva, kot tudi dizel goriva. Razpoložljive ko- 
ličine posameznih naftnih derivatov so po področjih razdeljene na osnovi 
lanskoletne porabe, ki seveda zajema in upošteva tudi tranzitni promet. 

9 
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Pri tem pripominjamo, da so znane omejitve pri preskrbi z dizel gorivi 
veljale le za tovornjake, ne pa tudi za traktorje. 

Ob obravnavanju oskrbljenosti tržišča s posameznimi naftnimi derivati 
ne moremo mimo dejstva, da energetska bilanca Jugoslavije za leto 1980 še 
vedno ni sprejeta, ker postopek usklajevanja še ni zaključen. Glede na to 
tudi oba naša distributerja še nista sklenila letne pogodbe z rafinerijami, tem- 
več sta prisiljena, se z njimi o dobavah derivatov dogovarjati vsak mesec 
sproti. V teh dogovorih je prisotno dejstvo, da naše rafinerije ne prevzemajo 
količin nafte iz uvoza po prvotno predvideni dinamiki in zaradi tega ne morejo 
oskrbovati tržišča v predvidenem obsegu. 

Hkrati moramo opozoriti tudi na dejstvo, da je porasla poraba srednjih 
destilatov ter da varčevalni ukrepi na področju dizel goriv dosedaj niso iz- 
polnili naših pričakovanj. 

Glede na predvideno sezonsko konico porabe dizel goriv v času največjih 
poljedelskih opravil je Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbe- 
ništvo priporočil slovenskim distributerjem, da v okviru danih možnosti 
ustvarita primerne operativne zaloge za premostitev konic v uporabi. 

Prav tako pa so ves čas prisotna v federaciji naša prizadevanja, da bi se 
čim prej sprejela energetska bilanca Jugoslavije. V njej dogovorjeni tokovi 
medrepubliških dobav energije bi omogočili našima distributerjema, da sprej- 
meta letne pogodbe o dobavah naftnih derivatov. 

Drugo vprašanje skupine delegatov 7. okoliša kmetijska dejavnost, Murska 
Sobota je naslednje. Ali je res z zakonom prepovedano točiti goriva v pla- 

• stično posodo? Primer: V sosednji Avstriji zelo propagirajo plastične cisterne, 
ki jih montirajo v individualne stanovanjske hiše kot sistem za centralno 
kurjavo. 

Odgovor. Skladiščenje goriv v plastičnih posodah urejata pravilnik o teh- 
ničnih normativih za varstvo pred statično elektriko (Uradni list SFRJ, št. 
62/73) in Pravilnik o gradnji naprav za vnetljive tekočine ter o uskladišče- 
vanju in pretakanju vnetljivih tekočin (Uradni list SFRJ, št. 20/71). Upoštevaje 
te pravilnike torej ni dovoljeno točiti v plastične posode bencinov in drugih 
goriv z nižjim plameniščem, medtem ko ima dizel gorivo in kurilno olje višje 
plamenišče in jih statična elektrika ne more zanetiti. Torej je dizel gorivo za 
traktorje, na katero se verjetno vprašanje nanaša, dovoljeno točiti v plastične 
posode. Hvala lepa! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Ali so delegati iz Len- 
dave in Murske Sobote zadovoljni z odgovorom? (Da.) 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 39. 
okoliša Ljubljana-Vič-Rudnik v zvezi s problematiko uvoza reprodukcijskega 
materiala, rezervnih delov in opreme za raziskovalno delo bo odgovorila Cvet- 
ka Selšek, pomočnica predsednika Republiškega komiteja za mednarodno so- 
delovanje. Prosim! 

Cvetka Selšek: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov za gospodarsko področje 39. okoliša, Ljubljana- 
Vič-Rudnik je na seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije postavila 
vprašanje, s čim je mogoče utemeljiti omejevanje oziroma zaporo uvoza opre- 
me repromateriala in strokovne literature za potrebe raziskovalnega dela, kar 
lahko bistveno vpliva na naš sedanji in bodoči družbeni razvoj. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje na delegatsko vprašanje naslednji 
odgovor. 

Način uvoza blaga in storitev v SR Sloveniji vsako leto ureja samoupravni 
sporazum o merilih, pogojih, načinih in postopkih za dosego dogovorjenega 
obsega uvoza blaga in storitev ter odliva deviz, ki ga podpišejo člani Samo- 
upravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino. 

V letošnjem letu samoupravni sporazum uvaja bistveno vsebinsko novost, 
ki je v tem, da člani skupnosti prijavljajo, uvažajo in plačujejo uvoz repro- 
dukcijskega materiala, opreme in blaga široke potrošnje na podlagi usklaje- 
nih planov ekonomskih odnosov s tujino temeljnih organizacij združenega dela 
v okviru posameznih enot in med enotami skupnosti. Ta uvoz plačujejo z last- 
nimi devizami, z združenimi devizami in z devizami, kupljenimi na deviznem 
trgu, na podlagi usklajenih planov v breme v projekciji opredeljenega defi- 
cita. Projekcija plačilno-bilančnega položaja SR Slovenije za leto 1980, spre- 
jete v Skupščini SFR Jugoslavije decembra 1979, je slovenskemu gospodarstvu 
naložila obveznost 20 odstotnega povečanja izvoza blaga in storitev, ob 7 od- 
stotni zmanjšani možnosti uvoza blaga in storitev, 73 odstotno zmanjšanje 
deficita blaga in storitev ter zvišano stopnjo pokritja od 59,1 na 71,7 odstotka. 
V okviru tako opredeljenih obveznosti, morajo organizacije združenega dela 
iz SR Slovenije v letošnjem letu uskladiti svoje plane ekonomskih odnosov 
s tujino. 

Raziskovalna skupnost Slovenije kot 16. enota Samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino vključuje vse samoupravne interesne 
skupnosti, temeljne organizacije združenega dela in organizacije združenega 
dela s področja raziskovanja. Po sklepu o uskladitvi planov ekonomskih od- 
nosov s tujino med enotami za leto 1980, ki ga je Skupščina Samoupravne in- 
teresne skupnosti za ekonomske odnose s tujino sprejela na svoji seji dne 
7. 2. 1980, je bila Raziskovalni skupnosti Slovenije za vse njene člane, kot 
dejavnosti širšega družbenega pomena, dana možnost nakupa deviz na deviz- 
nem trgu za uvoz reprodukcijskega materiala v vrednosti 12 283 milijonov di- 
narjev iz deficita blaga in storitev in določen znesek v višini 34 216 milijonov 
dinarjev iz dela deviz, ki jih člani skupnosti združujejo za potrebe tistih čla- 
nov skupnosti, ki opravljajo dejavnosti širšega družbenega pomena. Poleg 
tega Raziskovalna skupnost lahko za uvoz blaga in storitev uporablja tudi vse 
lastne ustvarjene ali po samoupravnih sporazumih združene devize. Razisko- 
valna skupnost sama odloča, ali bo ta sredstva namenila za uvoz opreme ali 
za uvoz reprodukcijskega materiala pa tudi za uvoz blaga široke potrošnje, se- 
veda skladno z možnostmi fizičnega uvoza in v skladu z določili samouprav- 
nega sporazuma o tekočem režimu za leto 1980. Na ta način se normalno od- 
vija uvoz reprodukcijskega materiala, medtem ko je za uvoz blaga široke 
potrošnje potrebna predhodna dokončna uskladitev planov ekonomskih odno- 
sov s tujino v temeljnih organizacijah združenega dela. 

Posebej pa je kritična situacija na področju uvoza opreme s konvertibil- 
nega področja, kjer je možnost uvoza glede na leto 1979 SR Sloveniji zmanj- 
šana za 41,7 odstotka. Zaradi tega je bila celotna možnost uvoza opreme v 
Sloveniji za leto 1980 že zapolnjena s posli, ki so bili sklenjeni in v večini 
primerov plačani v preteklih letih. Poleg tega je v Narodni banki Slovenije 
obstajalo še za približno 2 novi milijardi dinarjev nepotrjenih prijav za uvoz 
opreme, ki jih ni bilo mogoče uskladiti z možnostmi, ki jih daje projekcija 
plačilno-bilančnega položaja SR Slovenije. Zaradi tega so strokovne službe 

9* 
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Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino, v sodelovanju 
z Gospodarsko zbornico, opravile razgovore z delovnimi organizacijami glede 
možnosti prenosa fizičnega uvoza opreme v leto 1981 na seji Skupščine Samo- 
upravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino dne 31. 3. 1980, pa 
je bil sprejet dokončen dogovor o prenosu večine te opreme v leto 1981 ter o 
možnostih uvoza v letošnjem letu. Pri tem moramo opozoriti, da je Skupščina 
Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino že na svoji 
seji dne 7. 2. 1980 sklenila, da organizacije združenega dela, ki opravljajo de- 
javnost širšega družbenega pomena, v letošnjem letu lahko uvažajo opremo 
do višine deviz, ki jih člani skupnosti združujejo za njihove potrebe. To pa za 
Raziskovalno skupnost Slovenije oziroma organizacije s tega področja pomeni 
34 216 milijonov dinarjev. 

Po zakonu o določitvi projekcije plačilne bilance Jugoslavije in plačilno- 
bilančnih položajev republik in avtonomnih pokrajin, so le-te dolžne spoštovati 
tudi kvartalno dinamiko uresničevanja projekcij njihovih plačilno-bilančnih 
položajev. Ta je bila v SR Sloveniji dosežena že v začetku februarja letošnje- 
ga leta in zato od tedaj dalje pri Narodni banki Slovenije ni bilo možno pri- 
javljati novih poslov za uvoz blaga v prvem kvartalu leta 1980, medtem ko je 
bilo možno, v skladu z veljavnimi predpisi, prijavljati posle za uvoz blaga v 
drugem, tretjem in četrtem kvartalu leta 1980. 

Glede na to, da v letu 1980 organizacije združenega dela, člani Samo- 
upravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino prijavljajo, uva- 
žajo in plačujejo uvoz blaga na podlagi sklenjenih planov ekonomskih odnosov 
s tujino, se v postopku usklajevanja planov dogovarjajo tudi o udeležbi v de- 
ficitu kot tudi o možnostih fizičnega uvoza blaga. Edino mesto za sporazume- 
vanje oziroma dogovarjanje o možnosti uvoza blaga ter o načinu plačevanja 
tega uvoza je torej v Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino. 

V skladu z navedenim je naše mnenje naslednje. Članom 16. enote pri- 
poročamo, da' analizirajo svoj položaj v enoti in položaj njihove enote glede 
na ostale enote v Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s 
tujino in proučijo možnosti za reševanje svoje problematike po postopku, 
predvidenem v procesu usklajevanja planov ekonomskih odnosov s tujino v 
okviru Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino. Do- 
datne možnosti plačevanja uvoza si člani 16. enote lahko zagotovijo tudi s 
povečanjem izvoza blaga in storitev, kakor tudi s pridobitvijo deviz na pod- 
lagi sklenjenih sporazumov po 68. členu zakona o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino, predvsem s tistimi organizacijami združenega dela, 
s katerimi so poslovno povezani. Predvsem in v prvi vrsti pa je potrebno čim 
prej uskladiti plane na podlagi določil Skupščine Samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino, ki jih je sprejela na svojih sejah dne 
7. 2., 4. 3. in 31. 3. 1980. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Ste zadovoljni z odgovo- 
rom? (Da.) Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 
38. okoliša, Ljubljana-Siška v zvezi z združevanjem sredstev za samoupravne 
interesne skupnosti in namenu njihove uporabe bo odgovorila Milica Ozbič, 
podpredsednica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za finance. 

So delegati iz 38. okoliša prisotni? Naj dvignejo roko, če so prisotni! 
(Niso prisotni.) 
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Odgovor bomo preložili. Hkrati bi opozorila delegate, da verjetno ni prav, 
da predstavnik Izvršnega sveta čaka na vprašanje, delegati, ki so zastavili 
vprašanje, pa ne. 

Predsednik Emil Tomažič: V redu, se strinjate, da odgovor pre- 
ložimo na naslednjo sejo? (Da.) 

Na delegatsko vprašanje delegatov za gospodarsko področje 18. okoliša, 
Slovenska Bistrica, bo odgovorjeno na naslednji seji zbora. Izvršni svet nas 
je obvestil, da je potrebno v zvezi z odgovorom na to vprašanje proučiti še 
nekatera vprašanja. 

Ali je še kako delegatsko vprašanje? Tovariš Branko Baje je dal delegatsko 
vprašanje, ki ga bomo posredovali Izvršnemu svetu. 

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. 
Obveščam vas, da je Izobraževalna skupnost Slovenije sprejela predlog 

zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izo- 
brazbe delavcev v državni upravi in pravosodju v enakem besedilu kot Zbor 
združenega dela. 

Skupnost socialnega varstva Slovenije je obravnavala predlog zakona o 
skupnostih socialnega varstva in ga sprejela prav tako v enakem besedilu kot 
Zbor združenega dela. 

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

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Zahvaljujem se vam za ude- 
ležbo in zaključujem sejo. 

(Seja zbora je bila končana ob 16.30.) 

I 
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(25. aprila 1980) 

Predsedoval: Emil T o m a ž i č , 
predsednik Zbora združenega dela 

Ivica Kavčič, 
podpredsednica Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.10. 

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

Na osnovi 18. člena poslovnika Zbora združenega dela bomo najprej izvolili 
Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za današnjo sejo 
zbora, nato pa še verificirali pooblastila. 

Zboru predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja izvoli naslednje delegate: za predsednika Janeza Vilarja, za člana 
pa Pavla Sevška in Marinko Črnivec. 

So predlagani delegati prisotni? (Da.) 
Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, 

bomo o tem predlogu glasovali! Kdor je za predlog, naj prosim glasuje z dvigom 
roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je bila verifikacijska komisija izvoljena v predlaganem 
sestavu. Prosim verifikacijsko komisijo, da se sestane zunaj v avli, pregleda 
pooblastila delegatov in pripravi poročilo za zbor. 

Obveščam vas, da sodeluje na današnji seji Zbora združenega dela pri 
obravnavi poročila o aktivnosti Zveze sindikatov Slovenije pri obravnavanju 
rezultatov poslovanja in gospodarjenja v letu 1979 in pripravi planov za leto 
1980 v organizacijah združenega dela delegacija Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije v naslednji sestavi: tovariš Vinko Hafner, predsednik 
Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije; tovariš Ivan Godec, sekretar 
Sekretariata Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov; tovariš Emil 
Šuštar, član Sekretariata Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov; 
Franci Polak, član sekretariata Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov; Srečko Mlinarič, član Republiškega sveta Zveze sindikatov; Jože Marolt, 
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predsednik Mestnega sveta Zveze sindikatov Ljubljana; Lojze Mežnarič, pred- 
sednik Medobčinskega sveta Zveze sindikatov Ljubljana; Ivanka Šurgaj, pred- 
sednica Medobčinskega sveta Zveze sindikatov Kranj; Edo Lenarčič, predsednik 
Medobčinskega sveta Zveze sindikatov Postojna, in Stane Mede, predsednik 
Občinskega sveta Zveze sindikatov Celje in član Predsedstva Republiškega 
sveta Zveze sindikatov. 

Na današnjo sejo zbora so vabljeni tudi predstavniki Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodar- 
ske zbornice Slovenije, Republiške konference Socialistične zveze Slovenije, 
družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije, Službe družbenega 
knjigovodstva Slovenije, Izobraževalne skupnosti Slovenije, Raziskovalne skup- 
nosti Slovenije, Kulturne skupnosti Slovenije, Zdravstvene skupnosti Slovenije, 
Republiške skupnosti za ceste, Samoupravne interesne skupnosti elektrogospo- 
darstva Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin v SR Slo- 
veniji, Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino, Za- 
družne zveze Slovenije, Skupnosti socialnega varstva Slovenije in Samoupravne 
interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije. 

Na sejo zbora so vabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije, delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR Ju- 
goslavije ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: Ivan Zelenšek, poročevalec 
Odbora za družbenoekonomske odnose, Francka Herga, poročevalka Odbora za 
finance, "Viljem Pahor, poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem, Stanko 
Jaki, poročevalec Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, 
in Tone Kugonič, poročevalec Zakonodajno-pravne komisije. 

Kot običajno, prosim tudi tokrat vse tiste delegate, ki nameravajo zastaviti 
delegatska vprašanja, da jih zastavijo takoj na začetku zbora, da bi lahko z 
njimi seznanili predstavnike Izvršnega sveta oziroma druge ustrezne republiške 
funkcionarje in da bi jim na ta način omogočili, da pripravijo, če bo to seveda 
mogoče, odgovore na zastavljena delegatska vprašanja, že na današnji seji 
zbora. 

Danes ste prejeli na klop listo predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije k posameznim točkam dnevnega reda, zato teh posebej ne bom 
navajal. Prav tako ste za današnjo sejo prejeli seznam gradiv k posameznim 
točkam dnevnega reda, ki jih prav tako ne bom posebej navajal. 

Obenem predlagam, da v času, ko čakamo na poročilo verifikacijske komi- 
sije, ta gradiva pregledate in se z njimi seznanite. 

Videti je, da je verifikacijska komisija že končala z delom. Prosim torej 
predsednika, da poroča zboru. 

Janez Vilar: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 36. sejo Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, dne 
25. 4. 1980. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 138 delegatov, in sicer: iz gospodarskega področja 85 de- 
legatov, iz prosvetno-kulturnega področja 17 delegatov, iz socialno-zdravstve- 
nega področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 13 delegatov, iz obrtnih in 
podobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov in 
družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 de- 
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legatov, iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboro- 
ženih silah SFRJ en delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati iz naslednjih področij oziroma okoli- 
šev: iz gospodarskega področja pet delegatov in to iz 3. okoliša en delegat in 
4. okoliša en delegat, iz 16. okoliša en delegat, iz 33. okoliša en delegat in iz 
36. okoliša en delegat; iz prosvetno-kulturnega področja en delegat in to iz 
7. okoliša; iz socialno-zdravstvenega področja en delegat iz 1. okoliša iz kme- 
tijske dejavnosti pet delegatov, iz 5. okoliša dva delegata, iz 2. okoliša en delegat, 
iz 4. okoliša en delegat in iz 9. okoliša en delegat. Skupaj torej ni prisotno 
12 delegatov. 

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

Predsednik Emil T o m a ž i č : Hvala lepa! Zeli kdo o poročilu verifi- 
kacijske komisije razpravljati? (Nihče.) Če ne želi, potem prehajamo na gla- 
sovanje. Slišali smo, da nobeno delegatsko pooblastilo ni sporno, zato bomo o 
poročilu glasovali skupaj, to se pravi v celoti. Dajem na glasovainje poročilo 
verifikacijske komisije. Kdor je za poročilo, naj prosim glasuje! (124 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo verifikacijske komisije 
in s tem verificiral pooblastila delegatov za 36. sejo Zbora združenega dela. 
Prav tako ugotavljam, da lahko zbor veljavno odloča, ker je na seji navzoča 
večina delegatov. 

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

Z dopisom, z dne 4. 4. 1980, sem razširil dnevni red današnje seje: 
— s predlogom zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letu 1980 in 

v letu 1981 iz razlogov, ki so navedeni v spremnem pismu Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije k temu zakonskemu predlogu. 

Dne 16. 4. 1980 pa sem razširil 3. točko dnevnega reda še z obravnavo ures- 
ničevanja stališč in priporočil Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije 
o nadaljnji aktivnosti pri sprejemanju periodičnih in zaključnih računov za 
leto 1979. 

Razširitev z obravnavo te problematike predlagam glede na predloge dele- 
gatov na sejah zbora, ki so predlagali, da je potrebno skupaj z analizo za- 
ključnih računov obravnavati tudi problematiko akumulativne in reproduktivne 
sposobnosti gospodarstva. 

Ker obravnava zbor na današnji seji analizo družbene reprodukcije, sred- 
stev za reprodukcijo in akumulativne sposobnosti, menim, da je utemeljeno, 
da hkrati obravnavamo tudi uresničevanje stališč in priporočil Zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije o nadaljnji aktivnosti pri sprejemanju perio- 
dičnih in zaključnih računov za leto 1979, skupaj z poročilom o aktivnosti Zveze 
sindikatov Slovenije pri obravnavanju rezultatov poslovanja in gospodarjenja 
v letu 1979 in pripravi planov za leto 1980 v organizacijah združenega dela. 

Danes smo prejeli dopis Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, v katerem 
predlaga, da na današnji seji obravnavamo tudi predlog zakona o zavarovanju 
odgovornosti za jedrsko škodo. Dopis imate na klopi in prosim, da ga pogledate. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da obravnavamo predloženi 
predlog zakona na podlagi 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, to 
je po hitrem postopku. Razloge za tak postopek navaja Izvršni svet v svojem 
dopisu in prosim, da tudi to pogledate. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta ustno obrazložiti razloge za predlagani 
postopek? (Ne želi.) Zeli kdo izmed delegatov o predlogu Izvršnega sveta glede 
hitrega postopka razpravljati? (Ne želi.) Če ne želi, potem prehajamo na gla- 
sovanje o predlogu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da obravnavamo 
predlog zakona o zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo po hitrem po- 
stopku. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (135 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o ob- 
ravnavi predloga zakona po hitrem postopku, soglasno sprejet. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR 
Slovenije zboru ni predložila predlogov za volitve in imenovanja, zato točko 
volitve in imenovanja umikam z dnevnega reda današnje seje. 

Glede na vse to predlagam zboru, da sprejme za današnjo sejo naslednji 
dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 36. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnikov 34. in 35. seje Zbora združenega dela, 
3. a) analiza družbene reprodukcije, sredstev za reprodukcijo in akumu- 

lativne sposobnosti. 
b) uresničevanje »Stališč in priporočil Zbora združenega dela Skupščine 

SR Slovenije o nadaljnji aktivnosti pri sprejemanju periodičnih in zaključnih 
računov za leto 1979« in obravnava poročila o aktivnosti Zveze sindikatov Slo- 
venije pri obravnavanju rezultatov poslovanja in gospodarjenja v letu 1979 
in pripravi planov za leto 1980 v organizacijah združenega dela, 

4. predlog zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letu 1980 in letu 
1981, 

5. predlog zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev za- 
klonišč za republiške organe in organizacije v obdobju od leta 1981 do leta 1990, 

6. predlog zakona o obveznem posojilu za izpolnitev obveznosti SR Slovenije 
za vračanje anuitet za kredite, dane Socialistični avtonomni pokrajini Kosovo 
iz sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj raz- 
vitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju do leta 1980, 

7. predlog zakona o zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo, 
8. predlog odloka o sestavi republiških komitejev, 
9. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi in o 

razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij, 
družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Slo- 
veniji za leto 1980, 

10. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom 
SFR Jugoslavije in vlado Kanade o zavarovanju investicij, 

11. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom 
SFR Jugoslavije in Mednarodnim centrom za podjetja v družbeni lastnini v 
državah v razvoju, o sedežu Mednarodnega centra za podjetja v družbeni last- 
nini v državah v razvoju. 

12. osnutek zakona o dopolnitvi zakona o določitvi začasnega kredita 
SR Bosni in Hercegovini za obnovo objektov, ki jih je poškodoval potres v dneh 
26. in 27. oktobra 1969, 
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13. osnutek zakona o dajanju kreditov za obratna sredstva železniškim 
transportnim organizacijam združenega dela, 

14. predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o javnih cestah, z osnut- 
kom zakona, 

15. osnutek zakona o družbeni kontroli cen, 
16. predlog za izdajo zakona o kompenzacijah, 
17. predlog za izdajo zakona o igrah na srečo, 
18. predlog za izdajo zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji 

in o ukrepih za varnost jedrskih naprav, 
19. predlog za izdajo zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah, 
20. osnutek dogovora socialističnih republik in socialističnih avtonomnih 

pokrajin o skupnih temeljih vzgojnoizobraževalnega sistema, 
21. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k tako predlaganemu dnev- 

nemu redu? (Ne.) 
Če ne, bomo o njem glasovali. Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim 

glasuje! (141 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 2. t o č k o dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnikov 34. in 35. seje Zbora združenega dela. 

Oba zapisnika ste prejeli. Ima kdo kakšne pripombe ali dopolnitve k za- 
pisnikom? (Ne.) Če pripomb, predlogov in dopolnitev ni, ugotavljam, da sta 
zapisnika 34. in 35. seje Zbora združenega dela odobrena. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo analize 
družbene reprodukcije, sredstev za reprodukcijo in akumulativne sposobnosti 
in uresničevanje »Stališč in priporočil Zbora združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije o nadaljnji aktivnosti pri sprejemanju periodičnih in zaključnih računov 
za leto 1979« skupaj s poročilom o aktivnosti Zveze sindikatov Slovenije pri 
obravnavanju rezultatov poslovanja in gospodarjenja v letu 1979 in pripravi 
planov za leto 1980 v organizacijah združenega dela. 

Gotovo se strinjate z oceno, da je ta problematika v tesni medsebojni po- 
vezavi in odvisnosti, zato smo se že ob razširitvi te točke dnevnega reda od- 
ločili, da jo bomo obravnavali skupaj. 

Tudi delegati na sejah zbora in teles so v razpravah večkrat opozorili, 
da je potrebno takšno med seboj povezano problematiko obravnavati skupaj. 
Ne glede na skupno obravnavo pa vendarle predlagam, da se dogovorimo za 
postopek obravnave pri tej točki dnevnega reda. Ker bo potrebno ločeno skle- 
pati o posameznih gradivih oziroma posameznem gradivu predlagam, da v 
kolikor bo to mogoče, v prvem delu obravnavamo »Analizo družbene repro- 
dukcije, sredstev za reprodukcijo in akumulativne sposobnosti«, v drugem delu 
pa poročilo o aktivnosti Zveze sindikatov Slovenije pri obravnavanju rezultatov 
poslovanja in gospodarjenja v letu 1979 in pripravi planov za leto 1980. Ocenili 
bomo tudi, kako se izvajajo stališča in priporočila zbora o nadaljnji aktivnosti 
pri sprejemanju periodičnih in zaključnih računov za leto 1979, to so stališča, 
ki jih je zbor sprejel ob lanski tovrstni obravnavi. 
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Gradivo »Analiza družbene reprodukcije, sredstev reprodukcije in akumu- 
lativne sposobnosti«, je predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Jože 
Novinšek, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za druž- 
beno planiranje. Prosim! 

Jože Novinšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na pomeni te tematike bi želel v uvodni razpravi poudariti nekatera 
vprašanja reprodukcijske in akumulacijske sposobnosti. 

Pristop k celovitejši analizi te problematike je bil koristen, vendar nekatere 
dileme in zahteve po širši obdelavi, izražene v odborih skupščine pa kažejo, 
da obstaja nujnost permanentnejšega in še bolj poglobljenega spremljanja 
uresničevanja ene od cnaših osnovnih opredelitev, to je krepitev reprodukcijske 
sposobnosti temeljnih organizacij združenega dela in s tem obvladovanje vseh 
reprodukcijskih tokov s strani združenega dela. 

Nekateri širši aspekti reprodukcijske sposobnosti bodo obdelani tudi v 
okviru majske analize pri obravnavanju analiz in bilanc glede razvojnih mož- 
nosti v novem petletju. 

Sama analiza, ki jo je pripravil Zavod za družbeno planiranje, je osredo- 
točena predvsem na pridobivanje in razporejanje dohodka in čistega dohodka 
ter na oblikovanje sredstev za razširitev materialne osnove. Razprava v od- 
borih pa je posegla v širši krog dejavnikov in pogojev, ki imajo svoj vpliv na 
reprodukcijsko in akumulacijsko sposobnost. 

Razume se, da bi morali upoštevati še vrsto drugih aktivnosti, gradiv, 
stališč in odprtih vprašanj, ki se nanašajo na vso dejavnost v zvezi s pripravo 
in izvajanjem razvojne in tekoče ekonomske politike in z nadaljnjo graditvijo 
mehanizmov samoupravnega sistema. Kot je bilo poudarjeno že v razpravi, 
gre zlasti za štiri sklope vprašanj: 

1. za položaj in trende temeljnih kategorij oblikovanja in razporejanja 
dohodka v temeljnih organizacijah združenega dela, ki odražajo družbenoeko- 
nomski položaj združenega dela in bistvo materialnih odnosov v samoupravnem 
sistemu, 

2. za rezerve znotraj lastne proizvodnje, za investicijske, tehnično-tehno- 
loške, tržne in druge organiziranosti ter medsebojne povezanosti združenega 
dela, 

3. za razvitost in vpliv posameznih področij gospodarskega sistema ter 
mehanizmov in ukrepov tekoče ekonomske politike, zlasti gre za sistem in 
politiko« cen, za oblike in obseg raznih obveznosti in za ekonomske odnose s 
tujino, 

4. za sklop obvladovanja denarja s strani združenega dela, tako. v procesu 
investiranja, kot cirkulacije sredstev. 

Ne bi ponavljal osnovne ugotovitve gradiva o zmanjševanju deleža sred- 
stev za razširjeno reprodukcijo vse od leta 1975 naprej, o povečevanju obvez- 
nosti, ki je bilo hitrejše od rasti dohodka, o vseh večjih obveznih združevanjih, 
o vplačilih tujih kreditov in podobno. Vse to je vplivalo na to, da so ostajala 
temeljnim organizacijam v materialni proizvodnji, v poprečju vzeto, le sred- 
stva amortizacije, ne redko pa se je združeno delo zadolževalo zato, da bi lahko 
izpolnjevali obveznosti iz združevanja sredstev in odplačila posojil. 
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Tako tudi v bilančnih virih sredstev temeljnih organizacij združenega 
dela prevladujejo tuja sredstva, saj je le Va prirasta sredstev aktive pokrita 
z lastnimi sredstvi in nasprotno, s predvidenimi transformacijami je prišlo 
celo do eskalacije kreditne odvisnosti združenega dela. 

V pogojih vse dražjih kreditov, zlasti tujih, vodi kreditna odvisnost do 
nadaljnje in nesprejemljive prerazdelitve dohodka. Rezultati za leto 1979 sicer 
kažejo na določeno izboljšanje v odnosih delitve dohodka, vendar je znaten 
del potrebno pripisati inflacijskem prispevku k rasti dohodka, prekomernem 
uvozu in tujim kreditom, ki so bili nad našimi realnimi možnostmi, nadalje 
preveč ohlapni kreditno-monetarni politiki in podobno. 

Takšni trendi v letu 1980 niso več možni, poleg tega pa deluje še vrsta 
novih omejitev in neugodnih pogojev. Sodeč po podatkih za prve tri mesece, 
se industrijska proizvodnja približuje stagnaciji, saj je proizvodnja v mesecu 
marcu le še za 1,5 % večja glede na marec lani, trimesečni porast pa je večji 
le za 4,3!%. V rasti zaposlenosti imamo kar se tiče dosedanjih trendov glede 
na pretekla leta pozitivno spremembo, vendar je zaslediti v zaposlovanju še 
več mesecev stagnacijo. Osebni dohodki so realno po zaposlenem v trimesečju 
za 1,2% nižji kot v istem obdobju lani, kar je posledica tega, da je v tem času 
porast življenjskih stroškov verjetno dosegel kulminacijo, saj je zelo visoka 
in znaša okoli 23'%. 

Ob takšnih gibanjih, katerim lahko sledi tudi nižji dohodek, obstajajo 
možnosti za ponovno poslabšanje reprodukcijske sposobnosti v gospodarstvu. 
To vsekakor terja na vseh področjih izpolnjevanje resolucijskih usmeritev ozi- 
roma morali bi celo preverjati nekatere elemente, vse v cilju, da bi dosegli 
predvidene odnose v delitvi dohodka, zlasti pa v oblikovanju reprodukcijske 
sposobnosti. To bo neobhodna lastna osnova za financiranje pri programu pre- 
strukturiranja in drugih razvojnih nalog. 

Po podatkih združenega dela za leto 1980, zbranih z anketo, je predvidena 
rast sredstev za akumulacijo celo po stopnji 49% in to ob predvideni rasti 
dohodka po stopnji 25%, osebnih dohodkov 19 % in sredstev za osebno, skupno 
porabo po stopnji 15 %. To so vsekakor optimistična predvidevanja, na kar 
najbolje kaže tudi predvidevanje rasti zaposlovanja celo po stopnji 4,3%. Po- 
doben optimizem, hkrati pa ekstenzivno investicijsko naravnanost, kažejo tudi 
zaposlitvene bilance kot jih predvidevajo organizacije združenega dela do 
leta 1985, saj je po tej anketi povprečna letna rast predvidena po stopnji 3,3 %.. 

Tako kot bo pomembno ustvarjanje čim boljšega položaja v začetnem letu 
za novo 5-letje, so pomembni tudi napori v sklopu priprav novih planov za 
izboljšanje reprodukcijske sposobnosti in za urejanje novih elementov, ki nainjo 
neposredno ali posredno vplivajo. 

V tem pogledu opravljeno analitično delo po obravnavani problematiki 
ne more biti niti popolno niti zaključeno. Vendar dane usmeritve in osnovne 
ugotovitve nesporno kažejo na potrebo spreminjanja dosedanjih trendov in 
poživitve vrste akcij. Nesporno bo potrebno vse odločitve, s katerimi se posega 
v sredstva združenega dela, podrobno proučiti, tako učinke na dohodek, akumu- 
lacijo kot na splošne bilance sredstev, kar zahteva tudi Odbor za finance. 

Stroški za obresti, provizije, zavarovalne premije, ki predstavljajo okoli 
% sredstev akumulacije, se lahko zmanjšujejo predvsem na osnovi stvarne 
in postopne transformacije na področju bančništva, kreditnega in plačilnega 
prometa. Kljub usmeritvam za razvoj internih bank in skupnih finančnih 
služb, zlasti še v prevzemanju funkcij v plačilnem prometu, v bistvu stagni- 
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ramo. Postopno nadomeščanje kreditnih odnosov z združevanjem sredstev na 
osnovi trajnejših dohodkovnih odnosov, ni dovolj intenzivno. 

Eden osnovnih predpogojev za slednje je seveda večja akumulativnost in 
razpolaganje delavcev v temeljnih organizacijah z večjim prostim delom sred- 
stev akumulacije za združevanje. Zaenkrat tudi še ni v usmeritvah ekonomske 
politike za novo petletje, mislim na dogovor o temeljih plana SFRJ, konkret- 
nejših koncepcij skih rešitev za reeskontno politiko. 

Ob izgrajevanju mehanizmov svobodne menjave dela v družbenih dejav- 
nostih in s tem v zvezi tudi obvladovanje občasnih presežkov in eventualnih 
primanjkljajev, bi morali proučiti idejo Odbora za finance glede občasnega 
deficitnega financiranja oziroma kreditiranja skupne in splošne porabe. V ana- 
lizi je namenjena precejšnja pozornost združevanju sredstev za razvoj infra- 
strukturnih področij. V treh letih je bilo združeno v te namene več kot Vs aku- 
mulacije, 3 teh sredstev se zbere po merilu davčne osnove in to od vseh 
temeljnih organizacij, ne glede na porabo storitev. Le 15% se je združevalo 
po merilu uporabe. 

V teku je priprava posebne analize možnosti razvoja družbenoekonomskih 
odnosov v SIS materialne proizvodnje, ki bo predložena Skupščini. Glede eko- 
nomskih odnosov na tem področju so preliminarne razprave v zvezi s prvim 
gradivom pokazale, da bi spremembe morali iskati v smeri, prvič, večjega 
obremenjevanja koristnikov proizvodov in storitev oziroma tistih, ki angaži- 
rajo infrastrukturne objekte, drugič, v smeri Vključevanja enostavne in raz- 
širjene reprodukcije v okvir cene, tretjič, v smeri sprememb meril in oblik 
združevanja sredstev, upoštevanja pogojev, ko temeljna organizacija posluje 
z izgubo, v smeri angažiranja sredstev prebivalstva, povrnjenih tujih kreditov 
in podobno. 

V novem petletju bi morali odločneje težiti k zmanjšanju obsega dose- 
danjih oblik pogodbenega in predpisanega združevanja sredstev. V medse- 
bojnih ekonomskih odnosih bi morali vzpostavljati večjo funkcionalno odvis- 
nost izvajalcev in porabnikov infrastrukturnih proizvodov oziroma storitev, 
ob skupnih naporih za racionalni izbor in izvedbo infrastrukturnih investicij, 
za povečanje produktivnosti dela s sodobno organizacijo in tako dalje. To je 
predpogoj, da bi lahko nosilci dogovora o temeljih plana uskladili neobhodne 
razvojne potrebe na infrastrukturnih področjih z materialnimi možnostmi, ki 
bodo, kakor kažejo sedanje bilančne usmeritve, mnogo manjše od zahtev. 

S tem, da se nekaterim od teh področij ne zagotavlja niti enostavna re- 
produkcija in se velik del ali ves del razširjene reprodukcije prenaša na razna 
združevanja, praviloma linearno, na koristnike in nekoristnike infrastrukturnih 
proizvodov in storitev, podobno pa tudi pri nekaterih drugih proizvodih in 
storitvah, ko se pogosto krepi neekonomsko bistvo, zanemarjajo notranje re- 
zerve, krepi administrativno poseganje v gospodarjenje in podaljšujejo akumu- 
lirane rešitve iz povsem drugih splošnih pogojev, kot jih imamo danes. Traj- 
nejše osnove za krepitev reprodukcijske sposobnosti, poleg racionalizacije 
stroškov v sferi reprodukcije, poleg sprememb v strukturi in kvaliteti pro- 
izvodnje in podobno, v veliki meri uresničujemo z razvojno politiko, ki jo na- 
črtujemo s srednjeročnimi in dolgoročnimi plani in ki jih pripravljamo s prak- 
tično investicijsko politiko. V bistvu gre za resnejše prestrukturiranje pred- 
vsem proizvodnega dela gospodarstva. Na ta področja bo usmerjen glavni 
materialni in subjektivni napor. Naj navedem samo nekaj faktorjev. 
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1. Bolj kot doslej prihaja do izraza energetskonsurovinska siromašnost 
Slovenije in povsem novi limiti in zahteve glede vlaganj doma in drugod. 

2. Dosedanjo ekstenzivno naravnanost v proizvodnji, uvozu in izvozu, za- 
poslovanju, vrednotenju vložka surovin in energije, zaposlovanju in podobno, 
morajo zamenjati povsem nova merila in ni sprejemljiva kontinuiteta sedanje 
strukture. 

3. Potrebna bo bistveno večja orientacija oziroma potencialna usposoblje- 
nost za rentabilni in stabilni izvoz, da ne bi postale devizno-bilančne možnosti 
absolutni limit razvoju. Investicije, ki so predvidene za naslednje obdobje, ne 
ustrezajo v celoti taki politiki prestrukturiranja in omejitvam, ki se vse bolj 
zaostrujejo. Nekatere aktivnosti na tem področju so v teku, pri čemer naj 
omenim dvoje. To je predvsem aktivnost v bankah, da bi uresničevali resolu- 
cijsko usmeritev in smernice za plan na področju investicij, in priprava krite- 
rijev v zvezi s prestrukturiranjem gospodarstva, ki naj bi pomagali nosilcem 
investicijskih odločitev in udeležencem dogovora o temeljih plana republike 
in občin pri realni družbenoekonomski presoji investicij. 

To so le nekateri pogledi na obsežno tematiko, ki jo obravnavamo. Usme- 
ritve in stališča, ki jih bo dala razprava, bodo izrednega pomena za celotno 
delo na planih, za njihovo realnost in neobhodne spremembe, ki bi jih morali 
sprožiti v nekaterih sferah reprodukcije. Predvsem bi morali imeti pri tem 
v vidu, da je krepitev reprodukcijske sposobnosti temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela osnova za uspešnejše razvijanje samoupravnih odnosov sploh, 
hkrati pa ekonomski motiv in pogoj za boljše gospodarjenje, da reprodukcijska 
sposobnost predstavlja materialno osnovo novih oblik trajnega dohodkovnega 
povezovanja, kot prevladujoče oblike v odnosih reprodukcije in da je prisotnost 
stabilizacijske usmeritve eden od bistvenih predpogojev za skladnejši razvoj 
proizvajalnih sil, normalnost in stabilnost reprodukcijskih tokov in akrenitev 
h kvalitetnejšim faktorjem razvoja, kot bistvene trajne osnove večjega do- 
hodka in akumulativnosti. 

Širša obravnava te problematike v občinah in drugih sredinah, naj bi v 
čim večji meri vodila k praktičnim usmeritvam, ki morajo najti mesto v do- 
govorih o temeljih planov in v samih planih. Zainteresirani smo, da imenujemo 
delovno skupino, ki naj bi na osnovi vseh gradiv in spoznanj, zlasti pa raz- 
prave, pripravila ustrezne zaključke in stališča za usmeritve na tem področju. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Preden nadaljujemo, pred- 
lagam delegatom, da se vsi tisti delegati, ki nameravajo razpravljati o tej in 
o kasnejših točkah, prijavijo k razpravi, da bi imeli orientacijo za vodenje 
današnje seje. 

Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije je zboru predložil v obravnavo 
poročilo o aktivnosti Zveze sindikatov Slovenije pri obravnavanju rezultatov 
poslovanja in gospodarjenja v letu 1979 in pripravi planov za leto 1980 v orga- 
nizacijah združenega dela. 

Uvodno obrazložitev bo posredoval tovariš Emil Šuštar, član Sekretariata 
Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. Prosim! 

Emil Šuštar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
podlagi sklepov IX. kongresa Zveze sindikatov Slovenije ter pobude Predsed- 
stva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in Jugoslavije, da je 
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potrebno utrjevanju družbenoekonomskega položaja delavcev nameniti večjo 
pozornost, letos že drugič celovito ocenjujemo rezultate družbene aktivnosti, 
ki pomembno prispevajo k doseganju tega cilja, to je k aktivnosti pri sprotnem 
obravnavanju rezultatov gospodarjenja. Zlasti v Zvezi sindikatov Slovenije 
sprotnemu obravnavanju rezultatov gospodarjenja namenjamo posebno po- 
zornost, pri čemer celotno aktivnost na podlagi izkušenj vsebinsko in organi- 
zacijsko dograjujemo. 

Ko smo na Predsedstvu Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, 
lansko jesen, ocenjevali gospodarska gibanja za prvo polletje, smo ob tem kri- 
tično ocenjevali tudi aktivnost pri obravnavanju periodičnih obračunov za prvih 
šest mesecev. Ugotovili smo, da se programi ukrepov za boljše gospodarjenje, 
ki so jih delavci v veliki večini sprejeli hkrati z (zaključnim računom za leto 
1978, ne uresničujejo dovolj zavzeto, k čemur so prispevali relativno ugodni 
poslovni rezultati, doseženi v prvem polletju lanskega leta. Ta ugotovitev in 
pa dejstvo, da so se že zaostrovali pogoji pridobivanja dohodka, nas je spod- 
budila k sprejetju programa aktivnosti za bolj poglobljeno in odgovorno ob- 
ravnavanje devetmesečnih rezultatov poslovanja in še posebej zaključnih ra- 
čunov za leto 1979 ter sprejemanje planov za letošnje leto. Ukrepi tekoče 
ekonomske politike, sprejeti v zadnjih mesecih lanskega leta, so potrdili nujnost 
take naše usmeritve. 

Izhajajoč iz izkušenj pri obravnavanju zaključnih računov za leto 1978, 
smo se na obravnavanje gospodarjenja v lanskem letu bolje pripravili, kar 
velja tako za vsebinsko naravnanost aktivnosti kot za organiziranost vseh 
družbenih dejavnikov. Z obravnavanjem poročila o aktivnosti Zveze sindikatov 
Slovenije, pri obravnavanju rezultatov poslovanja in gospodarjenja v letu 1979 
in pri pripravi planov za leto 1980, zaključujemo in hkrati nadaljujemo z aktiv- 
nostjo, ki so jo osnovne organizacije Zveze sindikatov, in s tem Zveza sindi- 
katov v celoti, sprejele kot eno svojih temeljnih usmeritev in ki je dobila polno 
podporo delavcev. 

Na seji Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije smo 
potrdili temeljno ugotovitev iz poročila, ki jo danes obravnavamo, da je celotna 
akcija obravnavanja, zlasti periodičnih obračunov gospodarjenja za devet me- 
secev in zaključnih računov za lansko leto ter sprejemanja planov za leto 1980, 
uspela. Ob tej ugotovitvi kaže poudariti, da akcija izgublja obeležje kampanj- 
ske akcije in da v večini temeljnih organizacij združenega dela postaja sestavni 
del prizadevanja delavcev za boljše gospodarjenje. 

Ta prizadevnja vse bolj vzpodbujajo k delu osnovne organizacije Zveze 
sindikatov Slovenije in komunistov v njih, ki z usklajeno in načrtno aktiv- 
nostjo prispevajo k motiviranosti delavcev za utrjevanje njihovega družbeno- 
ekonomskega položaja. 

Težko je podati celovito oceno lanske aktivnosti in ustrezno izpostaviti 
vsa področja, ki so jim delavci v razpravah namenjali ustrezno pozornost in 
poglobljeno obravnavati tudi nekatere slabosti, ki so se brez dvoma pojavljale. 
Zato se bom zadržal le pri temeljnih značilnostih nekaterih problemov gospo- 
darjenja v lanskem letu, upoštevajoč pri tem družbeno vlogo sindikatov in 
mnenja, ki smo jih do teh problemov izoblikovali v Zvezi sindikatov Slovenije. 

Prvo je področje razporejanja dohodka in čistega dohodka ter delitve sred- 
stev za osebne dohodke in skupno porabo. 

Podatki Službe družbenega knjigovodstva kažejo, da smo lansko leto na 
tem področju dosegli pomembne cilje pri uresničevanju srednjeročnega ob- 
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dob j a, to velja tako za porast celotnega prihodka, dohodka in čistega dohodka 
kot za njegovo razporejanje. Ocenjujemo, da je tudi gibanje osebnih dohodkov, 
ki so v lanskem letu porasli za 24®/», v primerjavi z letom prej, rezultat pri- 
zadevanj delavcev za doslednejše uresničevanje načela delitve po delu in re- 
zultatih dela. K smotrnejši delitvi sredstev za osebne dohodke so prispevala 
tudi prizadevanja sindikatov in skupna družbena prizadevanja, da hitreje ures- 
ničujemo stališča Zveze sindikatov Slovenije, ki so bila sprejeta v aprilu 1979 
in ki predstavljajo pomembno podlago za dograjevanje sistema delitve po delu. 

Kljub zaostajanju osebnih dohodkov za rastjo dohodka, s čimer smo ures- 
ničili enega izmed ciljev resolucije o družbenoekonomskem razvoju, pa kaže 
opozoriti na to, da se osebni dohodki še vedno najpogosteje gibljejo v odvis- 
nosti od rasti življenjskih stroškov, ni pa še dosežena njihova tesnejša odvisnost 
od rezultatov poslovanja in prispevka delavcev k doseženim rezultatom. 

Da bi takšno stanje presegli, v Zvezi sindikatov Slovenije nadaljujemo 
s prizadevanji, da skupno z Gospodarsko zbornico Slovenije in Izvršnim svetom 
Skupščine SR Slovenije, čim prej pripravimo družbeni dogovor o skupnih 
osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno po- 
rabo. Družbeni dogovor, ki je v delovnem osnutku pripravljen, bo brez dvoma 
predstavljal podlago za hitrejše oblikovanje in uresničevanje zakona o zdru- 
ženem delu, ustreznejšega sistema delitve po delu in rezultatih dela. V Zvezi 
sindikatov Slovenije ocenjujemo, da bo družbeni dogovor poleg tega tudi do- 
kument, ki bo zlasti na področju osebne in skupne porabe prispeval k uresni- 
čevanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985. 

Iz teh razlogov bomo v njem organizirali najširšo razpravo med delavci 
in ga sprejeli na II. konferenci Zveze sindikatov Slovenije, letos jeseni, na kateri 
bomo tudi ocenili, kako uresničujemo usmeritve IX. Kongresa Zveze sindikatov 
Slovenije na področju uveljavljanja načela delitve po delu in rezultatih dela. 

Poročila občinskih svetov Zveze sindikatov Slovenije kažejo, da so delavci 
v razpravah o gospodarjenju v preteklem letu sicer namenjali osrednjo po- 
zornost vprašanjem delitve sredstev za osebne dohodke in skupno porabo, toda 
ob tem že prevladujejo zahteve, da se hitreje uskladijo njihovi samoupravni 
splošni akti z družbenimi usmeritvami ali pa, da se dosledneje uveljavljajo že 
sprejete rešitve. Doslednejše uveljavljanje načela delitve po delu in rezultatih 
dela, smo zapisali tudi v dogovor o uresničevanju družbene usmeritve razpore- 
janja dohodka v letu 1980 kot izvedbeni dokument resolucije. 

V Zvezi sindikatov Slovenije smo vgrajevanje njegove stabilizacijske usme- 
ritve v plane temeljnih organizacij združenega dela povezali z razpravami o za- 
ključnih računih za lansko leto. Ocene kažejo, da so planski akti za letošnje leto 
sprejeti skoraj v vseh temeljnih organizacijah združenega dela in da je nji- 
hova vsebina skladna z usmeritvami dogovora. Bistvena odstopanja so le v 
predvideni stopnji zaposlovanja novih delavcev v letošnjem letu. 

To, da so plani usklajeni ter da se zmanjšuje število temeljnih organizacij, 
ki prekoračujejo obseg dogovorjenih sredstev sza osebne dohodke, kaže na pri- 
pravljenost delavcev za uresničevanje stabilizacijskih prizadevanj. Ko smo pre- 
tekli mesec na seji Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije obravnavali 
našo aktivnost pri prizadevanjih za doseganje gospodarske stabilizacije in obli- 
kovali takšno oceno, smo v stališča jasno zapisali, da je potrebno v vseh samo- 
upravnih sredinah zaostriti odgovornost do uresničevanja stabilizacijskih usme- 
ritev in v tem okviru do spoštovanja predvidenih razmerij o delitvi dohodka, 
čistega dohodka in osebnih dohodkov ter skupne porabe. To med drugim po- 
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meni, da je potrebno temeljito oceniti vzroke prekomernih izplačil osebnih 
dohodkov, ne glede na odstotek prekoračitve in ob neupravičenih izplačilih 
predlagati tudi ukrepe družbenega varstva. 

Ne kaže ponavljati nekaterih znanih ugotovitev o tem, kako daleč smo 
pri uresničevanju odnosov iz skupnega prihodka, skupnega dohodka in pri uve- 
ljavljanju svobodne menjave dela, zlasti med delavci v materialni proizvodnji 
in delavci v skupnih službah. Razprave ob zaključnih računih so potrdile ugo- 
tovitve, da je združevanje dela in sredstev šele na začetku, toda ob skromnih 
sredstvih za razširitev materialne podlage dela in omenjenih bančnih sredstvih 
in tujih kreditih ter ob novih spoznanjih in izkušnjah pri uresničevanju zakona 
o združenem delu, delavci vse bolj terjajo takšne analize poslovanja, ki bodo 
celovito prikazale dosežene rezultate, predvsem pa slabosti v gospodarjenju in 
takšne analize, ki bodo prikazale njihove razvojne možnosti v naslednjem sred- 
njeročnem obdobju in njihovo uresničevanje z združevanjem dela in sredstev. 

Takšne zahteve povsod še ne prevladujejo, vendar se začenja uresničevati 
usmeritev, da je potrebno v prvi vrsti ocenjevati rezultate lastnega dela in jih 
primerjati z rezultati dela delavcev v temeljnih organizacijah iste panoge in z 
rezultati dohodkovno povezanih temeljnih organizacij združenega dela. 

Še odločnejša usmeritev k iskanju notranjih rezerv, predvsem s povečanjem 
produktivnosti dela, ustreznejšo delitvijo sredstev za osebne dohodke, smotrno 
organizacijo dela, produktivnejšim zaposlovanjem in boljšo izrabo delovnega 
časa, predvsem pa z ustreznejšo dohodkovno povezanostjo, lahko edino realno 
predstavlja podlago za boljše gospodarjenje in uresničevanje ciljev srednje- 
ročnih planov razvoja. 

Tako bomo presegli še marsikje prisotna pojmovanja, da so za slabosti 
v gospodarjenju krivi predvsem dejavniki izven temeljne organizacije združe- 
nega dela, pri čemer se največkrat misli na povsem izenačene pogoje pridobi- 
vanja dohodka in na politiko cen. Takšna pojmovanja se pojavljajo zlasti 
v tistih samoupravnih sredinah, kjer poslujejo z motnjami ali z izgubo. Na 
razmere v tistih organizacijah združenega dela, kjer poslujejo z motnjami ali z 
izgubo, smo v Zvezi sindikatov še posebej pozorni. To pa ne le zato, ker gre kon- 
kretno letos, za materialno in socialno varnost prek 11 000 delavcev v organi- 
zacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo oziroma imajo nepokrito izgubo 
po zaključnem računu za leto 1979, temveč tudi zato, da se tem delavcem dol- 
goročno zagotovi materialna in socialna varnost. Zato terjamo takšne sanacijske 
programe, ki ne bodo le podlaga za finančno pokritje izgub, temveč bo njihovo 
uresničevanje pomenilo odpravljanje vzrokov, ki so pripeljali do teh izgub. 
Takšna naša usmeritev pa ne pomeni, da ne terjamo odgovornosti delavcev, 
zlasti poslovodnih delavcev za nastanek izgub. 

Menimo, da ni mogoče z enakimi merili obravnavati vseh izgub, kajti vzroki 
za njihovo nastajanje so različni, prav tako pa ni mogoče pristati na tezo, da 
delavci za izgube niso krivi, in da zato morajo prejemati normalne ali celo višje 
osebne dohodke, čeprav delavci v isti dejavnosti, celo z enakim in podobnim 
proizvodnim programom, poslujejo brez izgub in imajo celo manjše osebne 
dohodke. 

V razpravah ob zaključnih računih za preteklo leto so bila v ospredju tudi 
mnoga druga vprašanja, ki so tudi sicer opredeljena kot temeljna področja 
delovanja subjektivnih sil pri krepitvi družbenoekonomskega položaja delav- 
cev. Z mnogimi od njih se srečujemo tudi sedaj, ko si na vseh ravneh priza- 
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devamo odgovorno in dosledno uresničevati resolucijo o družbenoekonomskem 
razvoju in njene izvedbene dokumente. 

Z mobiliziranjem delavcev smo ustvarili družbeno vzdušje, da je cilje 
resolucije in s tem cilje stabilizacije, možno doseči le z boljšim delom. Prav 
zaradi tega moramo odločno, na vseh ravneh, zavračati ustvarjanje večjega do- 
hodka le na podlagi povečevanja cen. Gibanja cen v prvih mesecih letošnjega 
leta opozarjajo na znatna odstopanja od dogovorjene politike cen, hkrati pa na 
še vedno prisotne pritiske, izsiljevanja, pa tudi pojave nezakonitega povečeva- 
nja cen. Nadaljevanje takšnih gibanj lahko resno ogrozi ne le dogovorjeno 
politiko cen v letošnjem letu, temveč tudi napore pri uresničevanju predvidenih 
razmerij v delitvi dohodka in osebnih dohodkov, kot smo jih začrtali v do- 
govoru. 

Tovarišice in tovariši delegati! Uresničevanje gospodarske stabilizacije v 
letošnjem letu, ko naj bi tudi v srednjeročne plane za obdobje od leta 1981 do 
1985, ki jih ravno sedaj pospešeno pripravljamo, vgradili stabilizacijsko usme- 
ritev, še povečujejo odgovornost delavcev v združenem delu za sprotno in vse- 
binsko še bolj poglobljeno razpravo o rezultatih gospodarjenja. 

Razprava in sklepi današnje seje Zbora združenega dela bodo ob že za- 
črtani aktivnosti Zveze sindikatov Slovenije in drugih družbenih dejavnikov 
pomembna vzpodbuda za doseganje tega cilja. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci odborov 
besedo? (Ne želijo.) Opozoriti želim delegate, da bodo vsak čas razdeljeni pred- 
logi sklepov, tako glede poročila kot tudi glede analize o reprodukcijski in aku- 
mulacijski sposobnosti slovenskega gospodarstva in predlagam, da bi v svoji 
razpravi skušali upoštevati tudi tako pripravljene predloge sklepov. Predlogi so 
pripravljeni na osnovi dosedanjih razprav, posebno še na osnovi dosedanjih 
razprav v delovnih telesih Skupščine in zbora. 

Predlagam zboru, da na podlagi 47. člena poslovnika zbora imenujemo sku- 
pino delegatov z nalogo, da spremlja razpravo in po končani razpravi eventual- 
no predlaga spremembe in dopolnitve, v kolikor bo to potrebno, glede obeh 
predlaganih sklepov, ki jih bomo tekom obravnave še dobili. 

V skupino delegatov predlagam Francko Herga, poročevalko Odbora za fi- 
nance, Ivana Zelenška, poročevalca Odbora za družbenoekonomske odnose, Karla 
Ravnika, delegata 12. okoliša za gospodarsko področje Jesenice, Iva Klobučarja, 
delegata 6. okoliša za gospodarsko področje Velenje in Ronija Nemca, delegata 
7. okoliša za gospodarsko področje Nova Gorica. Želi kdo o tem predlogu raz- 
pravljati? (Ne.) Menim, da je prav, da skupino delegatov imenujemo, glede na 
zahtevnost obravnavane problematike in glede na to, da bo verjetno tudi raz- 
prava sama še na marsikaj opozorila in da je potrebno, da se vse to pripravi 
za sejo zbora. 

Če ne želi nihče o tem predlogu razpravljati, potem prosim, da izvolimo 
predlagano skupino delegatov. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (141 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je skupina delegatov izvoljena v predlaganem sestavu. 
Opozoriti želim še na to, da bomo tekom obravnave k tej točki dobili tudi 

predlog stališč Zbora občin, ki na podlagi 88. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije obravnava analizo reprodukcijske in akumulacijske sposobnosti slo- 
venskega gospodarstva kot zainteresirani zbor. 
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Danes smo prejeli stališče Izvršnega sveta, ki je na včerajšnji seji obrav- 
naval poročilo Zveze sindikatov Slovenije o aktivnosti Zveze sindikatov Slo- 
venije pri obravnavanju rezultatov poslovanja in gospodarjenja v letu 1979 in 
pri pripravi planov za leto 1980 v organizacijah združenega dela. Menim, da 
imate tudi to že na klopeh. Pričenjam razpravo. Kot običajno, predlagam tudi 
tokrat, da damo besedo najprej gostom. Besedo ima tovariš Rudi Sepič, podpred- 
sednik Gospodarske zbornice Slovenije. 

Rudi Š e p i č : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Danes 
razpravljamo o gradivu, ki ga v Gospodarski zbornici Slovenije ocenjujemo kot 
zelo izčrpno in kvalitetno, čeprav prihaja z manjšo zamudo in čeprav vanj še 
niso vključeni podatki za leto 1979. 

To analizo reprodukcijske in akumulacijske sposobnosti slovenskega gospo- 
darstva bi namreč potrebovali že konec lanskega leta, ko smo pričeli s priprav- 
ljanjem planov za naslednje srednjeročno obdobje. Seveda pa s tem ni še nič 
zamujenega, ker je še dovolj časa, da ugotovitve iz te analize uporabimo pri 
korekciji teh planov. 

Menim, da bo potrebno korigirati predvsem nekatera razmerja glede porabe 
dohodka, saj je nesporna ugotovitev, da je akumulativna sposobnost našega 
gospodarstva, gledano v celoti in v trenutnih razmerah, to je glede na doseženo 
reproduktivnost, učinkovitost, pogoje zunanjetrgovinske menjave in tako na- 
prej, še vedno sorazmerno visoka. Upadanje akumulacijske sposobnosti gospo- 
darstva bi kazalo pripisati sedanjim tokovom razdelitve in usmerjanja akumu- 
lacije, ki so takšni, da premajhen del ustvarjene akumulacije gospodarstva osta- 
ne na razpolago temeljnim organizacijam združenega dela za razširjeno repro- 
dukcijo oziroma za združevanje sredstev. 

V svoji razpravi pa se želim dotakniti zlasti tistih delov v gradivu, ki so 
po mojem upravičeno poudarjeni oziroma podčrtani, to je minimalna stopnja 
amortizacije osnovnih sredstev ter neustrezna struktura poslovnih sredstev go- 
spodarstva. 

Tudi sam želim poudariti, da je podatek o stopnji amortizacije osnovnih 
sredstev dejansko vreden razmišljanja. V gradivu zasledimo, da je znašala 
povprečna stopnja amortizacije osnovnih sredstev 4,9'% v letu 1976, 5,1%> v letu 
1977 in 5 '%> v letu 1978. Če k temu dodamo še podatek za leto 1979, ki je samo 
4,7'%, potem ugotovimo, da lahko pri tej intenzivnosti osnovna sredstva za- 
menjamo šele v 20 letih in da se ta doba celo daljša. Vendar je potrebno ob teh 
podatkih tudi upoštevati, da so podatki izračunani na podlagi nabavne vred- 
nosti osnovnih sredstev, ki se sicer revalorizira, vendar imajo operacije revalo- 
riziranja osnovnih sredstev v glavnem le evidenčni pomen. Mnoge analize 
namreč kažejo ■—- tu se predvsem opiram na raziskave Višje ekonomske komer- 
cialne šole v Mariboru — da se nabavna vrednost osnovnih sredstev tudi po že 
izvršenih revalorizacijah večkrat giblje le okrog 50 '%> nove nabavne vrednosti. 
Tudi podatek, da je v strukturi naših osnovnih sredstev v povprečju več kot 
polovica gradbenih objektov in je oprema udeležena le z 43'% deležem, bistveno 
ne menja zadeve. Če bi namreč celotno v lanskem letu obračunano amortizacijo 
uporabili samo za investicije v opremo, bi jo lahko zamenjali šele v 10 letih. 
Kljub temu, da to sploh ni mogoče, pa je tudi ta doba odločno predolga, še 
zlasti, če upoštevamo sedanje trende tehnološkega razvoja in ekonomske za- 
starelosti opreme. 
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Porabil pa bi preveč časa, če bi navajal tudi podatke za posamezne panoge, 
ki so v nekaterih primerih dejansko zasrkbljujoči. Mislim pa, da tu ne gre 
toliko za problem nezadostnega obsega revaloriziranja osnovnih sredstev, tem- 
več bolj za prenizke stopnje amortiziranja osnovnih sredstev. Ze samo primer- 
java stopenj in rasti celotnega prihodka, dohodka in obračunane predpisane 
amortizacije namreč kaže, da se amortizacija oblikuje pod znatno razpolož- 
ljivimi možnostmi. Tako je na primer celotni prihodek v obdobju od leta 1976 
do 1979 rastel v povprečju po stopnji okoli 22»/», dohodek okoli 30 %, pred- 
pisana amortizacija pa le po stopnji okoli 14%. Tako lahko trdimo, da se znaten 
del sredstev, ki bi jih morali nameniti za amortizacijo, preliva v dohodek in 
porabo. Ta vprašanja bomo sicer v okviru Gospodarske zbornice Slovenije še 
podrobneje analizirali, vendar že na osnovi teh ugotovitev dajemo pobudo za 
proučitev in spremembo zakona o amortizaciji. Ob tem naj navedem, da so na 
neustrezno raven predpisanih amortizacijskih stopenj in mehanizme revalori- 
zacije opozorili že na lanski aprilski seji Centralnega komiteja Zveze komu- 
nistov Slovenije, ko je bilo govora o akumulacijski in reprodukcijski sposobno- 
sti, vendar te razprave, kot kaže, še niso dobile odmeva v zakonodajnih pred- 
pisih. 

S problemom prenizkih stopenj amortizacije osnovnih sredstev pa je ne- 
dvomno tesno povezana ugotovitev glede neugodne strukture virov poslovnih 
sredstev gospodarstva. Iz analize je namreč razvidno, da v teh virih prevladu- 
jejo tuja sredstva, saj le nekaj več kot tretjino poslovnih sredstev pokrivajo 
poslovni sklad in združena sredstva, vendar je potrebno tudi združena sredstva 
vzeti s pridržkom, ker so v praksi tudi to krediti. Tako lahko ugotovimo, da je 
približno 65% vseh poslovnih sredstev pokritih s krediti bank, med katerimi 
je polovica kratkoročnih, kar pomeni, da jih bo potrebno vrniti prej ko v enem 
letu. Če pa želimo biti natančni, moramo pri poslovnem skladu upoštevati, da 
so tu zajeti tudi plasmaji iz naslova obveznih posojil za manj razvite in zdru- 
ževanje sredstev za gospodarsko infrastrukturo, ki bodo vrnjeni šele, v za nas 
manj zanimivem časovnem obdobju, čez 10 do 15 let. Med njimi pa so tudi 
plasmaji, ki jih bo potrebno slej ko prej tudi odpisati, zaradi česar bo delež 
lastnih virov še manjši. Tu mislim zlasti na združena sredstva, namenjena za 
razvoj železniškega gospodarstva, ki so v poslovnem skladu samo še fiktivna 
postavka, saj so bila v pretežni meri že porabljena za enostavno reprodukcijo, 
in jih realno gledano, tudi ni več mogoče vrniti. 

Menim, da sem s tem opozoril na področja, ki bi jih bilo potrebno v analizi 
še dopolniti in ob tem dati tudi jasen odgovor, kako urejati ta vprašanja v na- 
slednjem srednjeročnem obdobju, ker te odgovore naše gospodarstvo tudi pri- 
čakuje. 

Na koncu pa pripominjam, da je bilo v razpravi o tem gradivu v Gospo- 
darski zbornici Slovenije opozorjeno tudi na nekatera prav tako pomembna 
in nerešena vprašanja, kot na primer, vprašanje revalorizacije obratnih sred- 
stev, ki pa jih v svoji razpravi seveda ne morem obravnavati. Zato naj le še 
dodam, da gospodarstvo pričakuje konkretne ukrepe, s katerimi bi bilo moč 
reprodukcijsko sposobnost izboljšati še v tem letu. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Verjetno ne gre toliko za do- 
polnjevanje analize kot za to, da se v bodoče ravnamo na osnovi teh ugotovitev 
in s tem pridemo tudi do ustreznih rezultatov. Hvala! 
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Besedo ima tovariš Roni Nemec, delegat Zbora združenega dela za področje 
gospodarstva, 7. okoliš, Nova Gorica. Prosim! 

Roni Nemec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov 7. okoliša za Zbor združenega dela iz občine Nova Gorica, je pri 
obravnavi te točke dnevnega reda sklenila, da obvesti zbor predvsem o tistih 
problemih gospodarstva, ki so v občini Nova Gorica najbolj pereči. 

V analizi je sprememba odnosov v cenah opredeljena kot ena od rešitev na- 
kazanih problemov. Želimo prikazati posledice neurejenih odnosov v cenah na 
poslovanje dveh delovnih organizacij v občini Nova Gorica, to je Salonita An- 
hovo in Mebla Nova Gorica. Na ta problem ne opozarjamo prvič, vendar me- 
nimo, da so problemi tako pereči in tako značilni za poslovanje teh dveh delov- 
nih organizacij v naši občini, da bo ponovno nekaj besed o tem pripomoglo 
k rešitvi tega problema. Hkrati pa bi opozorili tudi na vpliv teh neurejenih od- 
nosov na celotno gospodarstvo občine Nova Gorica. 

Naše ugotovitve izhajajo namreč iz naslednjega. Izgube v novozgrajenih ob- 
jektih cementarne Salonit Anhovo in Iverke Meblo Nova Gorica, so predvsem 
posledica neurejenih razmerij med cenami končnih izdelkov cementa in ivernih 
plošč in med stroški, ki so potrebni za njihovo izdelavo kot so energija, suro- 
vine, repromaterial, osebni dohodki in tako dalje. V podkrepitev tej trditvi na- 
vajam dva podatka. 

Na podlagi uvodnih podatkov Zavoda SR Slovenije za cene, Združenja 
cementarjev Jugoslavije in drugih virov je bila v Jugoslaviji cena cementa 
v letu 1979 bistveno nižja kot v ostalih evropskih državah. Izjema pri tem je 
bila le Italija. Tudi cene ivernih plošč so v izvozu višje od cen, ki jih Meblo 
dosega na domačem trgu. Ko so se načrtovale investicije, tako v cementarno kot 
v tovarno ivernih plošč, se je ob upoštevanju takratnih pogojev poslovanja ra- 
čunalo na rentabilno poslovanje. V tem času pa so se odnosi med cenami spre- 
menili v tolikšni meri, da navedena tozda poslujeta z izgubo. Namesto da bi 
s 3 milijardami sredstev, kolikor jih je bilo yloženih v ta dva objekta, ustvarili 
150 do 200 milijonov ostanka čistega hododka, je rezultat teh naložb še vedno 
250 milijonov dinarjev izgube. Razlika med pričakovanimi rezultati in dejansko 
ustvarjenimi je 400 do 450 milijonov dinarjev, kar pomeni 400 do 450 milijonov 
dinarjev manj. Posledice za gospodarstvo v občini Nova Gorica, v kateri sta to 
dve največji delovni organizaciji, naj ponazorim z naslednjim. 

Akumulacija v občini je v letu 1979 znašala skupaj 508 milijonov dinarjev, 
od česar odpade na poslovni sklad 360 milijonov. Taka akumulacija ne zadošča 
niti za enostavno reprodukcijo. Upoštevajoč še odplačila dolgoročnih kreditov 
v letu 1980 in amortizacijo, pridemo do negativnega salda, saj amortizacija in 
del čistega dohodka za poslovni sklad znašajo skupaj 1198 milijonov dinarjev, 
medtem ko znašajo sredstva za odplačilo dolgoročnih kreditov in za normalno 
povečanje zalog 1276 milijonov dinarjev. Razlika je seveda negativna in znaša 
78 milijonov dinarjev. Res je sicer, da se po pokritju izgub ti odnosi nekoliko iz- 
boljšujejo, vendar moramo pri tem upoštevati, da se izgube pokrivajo v glav- 
nem s krediti, ki jih bo potrebno vrniti, in da po pokritju izgub še vedno ni 
zagotovljeno normalno poslovanje, ker ni zagotovljena minimalna akumula- 
cija. Težave, ki so v tej analizi prikazane za gospodarstvo SR Slovenije in za 
posamezne dejavnosti, so torej prisotne tudi v občinah ter imajo izredno težke 
posledice za nadaljnji razvoj gospodarskih in družbenih odnosov. Pomenijo 
bodisi počasnejši razvoj oziroma celo stagnacijo določenih območij z vsemi 
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vzročnimi posledicami. Zaradi tega je nujno, da se vzpostavijo normalni od- 
nosi v cenah najbolj kritičnih dejavnosti našega gospodarstva, med drugim 
tudi v industriji gradbenega materiala in proizvodnji ivernih plošč. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Alfio Kocjan- 
čič, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 29. okoliš, občina 
Koper. Prosim! 

Alfio Kocjančič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin za gospodar- 
sko področje 29. okoliša, sta na skupni seji 22. aprila 1980, obravnavala »Analizo 
družbene reprodukcije, sredstev za družbeno reprodukcijo in akumulativne 
sposobnosti«, in jo potrdili. 

Vendar je prevladalo mnenje, da analiza ne nakazuje v zadostni meri vzro- 
kov, ki ovirajo tok družbene reprodukcije, popolnoma pa so izostali predlogi, 
ki bi jih bilo potrebno vgraditi v politiko srednjeročnega razvoja. V razpravi 
so bili oblikovani le nekateri konkretni predlogi. 

Glede amortizacije je bilo poudarjeno, da sedanja minimalna stopnja amor- 
tizacije ne zadošča niti za enostavno reprodukcijo, zaradi česar bi jo kazalo 
zvišati. Pri pospešeni amortizaciji pa naj bi opustili obstoječo politiko obdavče- 
vanja. Prav tako bi bilo potrebno oblikovati ustrezno politiko obrestne mere, 
kajti veljavna politika obrestne mere ne spodbuja varčevanja in ne omogoča 
gospodarne porabe sredstev. Hvala. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima Janko Bedrač, delegat 
Zbora združenega dela, za področje gospodarstva, 17. okoliš, občine Ptuj. 
Prosim! 

Janko Bedrač: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Del skupine za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije za gospodarsko 
področje 17. okoliša in za kmetijsko dejavnost 5. okoliša so pri obravnavi gradiv 
za današnjo sejo upoštevale ugotovitve iz razprav o gospodarskih gibanjih, o 
zaključnih računih za leto 1979 in o stabilizacijskih ukrepih zastavljene poli- 
tike iin planiranja na občinski ravni. Pri tem so ugotovili naslednje. 

Tudi gospodarstvo občine Ptuj beleži podobne pokazatelje poslovanja ozi- 
roma gibanja sredstev za reprodukcijo kot to velja v povprečju za gospodar- 
stvo celotne SR Slovenije. V tem srednjeročnem obdobju, v letih od 1977—1979, 
smo sicer dosegli nekoliko ugodnejše razporejanje ustvarjenega dohodka v ko- 
rist sredstev za akumulacijo, kar je tudi omogočilo, da je delež lastnih sredstev 
v naložbe v organizacijah združenega dela večji kot povprečje SR Slovenije. 

Taka usmeritev, ki je z vidika nacionalne ekonomije edino pravilna in spre- 
jemljiva, pa z vidika lokalnega gospodarstva, zlasti z vidika slabše razvitih 
občin, ne zagotavlja ustreznega tempa naložb in s tem ustreznega ustvarjanja 
osnovnih pogojev za hitrejši razvoj. 

Doslej so se namreč zavoljo nerealne cene kreditov v pogojih visoke infla- 
cije, vedno hitreje razvijali tisti, ki so imeli primerne razvojne programe, teme- 
lječe na lahko pridobljenih kreditih, pa čeprav niso imeli mnogih drugih raz- 
vojnih prednosti kot so prostor, kader, surovine in podobno. Posledica takih raz- 
vojnih usmeritev je na eni strani nizka učinkovitost naložb kljub cenenim kre- 
ditom, na drugi strani pa vedno večja tehnološka zastarelost osnovnih sredstev, 
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zlasti opreme pri tistih organizacijah združenega dela oziroma občinah, ki so se 
v večji meri razvijale z lastnimi sredstvi. Tako je na primer stopnja odpisov 
opreme v gospodarstvu občine Ptuj znašala v letu 1979 kar 70,2 %, brez upošte- 
vanja nove hidrocentrale Formin pa kar 85'%. 

Kako danes posodobiti in nadomestiti tako dotrajana sredstva industrije v 
naši občini, ki je ustvarila kar polovico družbenega proizvoda, kako povečati 
sedanjo stopnjo zaposlenosti, ki znaša pri nas 26%, od celotnega števila prebi- 
valstva SR Slovenije pa znaša prek 40 % in kako intenzivirati razdrobljeno 
kmetijsko proizvodnjo? Vse to so ključna vprašanja, ki se pojavljajo pri se- 
stavljanju novih srednjeročnih planov v občini Ptuj. 

Pri prizadevanjih za boljše gospodarjenje in hitrejši gospodarski razvoj, 
v občini Ptuj zelo aktivno sodelujejo vsi zbori delegatske skupščine, posebno 
Zbor združenega dela in Občinski svet Zveze sindikatov, ki sproti spremlja 
gospodarska gibanja ter usmerja svojo aktivnost na vsa tista področja, ki naj- 
bolj zadevajo interese delovnih ljudi in občanov v naši občini. Da bi v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju zagotovili ugodnejše rezultate pri krepitvi mate- 
rialne osnove združenega dela, predlagajo oziroma podpirajo delegati vseh zbo- 
rov Skupščine občine Ptuj, izvršni svet občine kot tudi družbenopolitične orga- 
nizacije in zlasti sindikati naslednje usmeritve. 

1. Precizno bi morali opredeliti dogovore o temeljih družbenih planov 
občin oziroma SR Slovenije, prav tako tudi globalna razmerja razporejanja 
dohodka za osebno, skupno in proračunsko porabo v smislu določil letošnje re- 
solucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije oziroma do- 
govor o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v SR Sloveniji. 
Take usmeritve bi morali vgraditi tudi v vse srednjeročne plane drugih nosil- 
cev planiranja, zlasti v plane organizacij združenega dela. 

2. Oblikovati moramo enotni sistem ukrepov družbenega varstva zoper vse 
kršilce dogovorjene ekonomske politike, pri tem pa radikalno zaostriti tako 
individualno kot kolektivno odgovornost. 

Zaradi zaščite širših družbenih interesov pri usmerjanju politike naložb, bo 
v bodoče nujno učinkovitejše združevati sedaj razdrobljenih sredstev gospo- 
darstva za financiranje dogovorjenih prednostnih naložb v SR Sloveniji oziroma 
v posameznih občinah. Pri tem pa bi morali s predpisi zagotoviti združevanje 
sredstev za financiranje prednostnih naložb na manj razvitih območjih Slo- 
venije v obliki večjih kreditnih ugodnosti kot doslej. 

Kljub liekaterim dosežkom pri razvoju manj razvitih območij v naši re- 
publiki, ta območja vedno bolj zaostajajo za povprečjem SR Slovenije, kar ve- 
lja tudi za celotno podravsko regijo. Skupina delegatov je pri obravnavi poročila 
o aktivnosti Zveze sindikatov Slovenije glede spremljanja rezultatov poslo- 
vanja in gospodarjenja v letu 1979 ter pri pripravi novih srednjeročnih planov 
navezovala te podatke na »Analizo družbene reprodukcije, sredstev za repro- 
dukcijo in akumulativne sposobnosti gospodarstva« SR Slovenije. Hkrati pa 
podpira nakazane ugotovitve in ukrepe za dosledno spoštovanje sprejetih za- 
ključkov na vseh ravneh. Hvala! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Tanja Sarec, 
delegatka Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 39. okoliš, občina 
Vič-Rudnik. 
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Tanja Sarec: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Številni dokumenti, vključno s skupščinsko resolucijo o politiki izvajanja druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980, poudarja vidno vlogo razisko- 
valne dejavnosti, večjo uporabo domačega znanja in tehnološkega napredka kot 
bistvenega dejavnika pri pridobivanju večjega dohodka in pri krepitvi repro- 
duktivne sposobnosti gospodarstva. Predvideva se povečanje uporabe domačega 
znanja in tehnologije pri izvoznih izdelkih in močnejša vloga raziskovalne de- 
javnosti pri bodočem razvoju in prestrukturiranju proizvodnih sil in proizvod- 
nih odnosov. Pri tem pa je potrebno poudariti, da so navedene želje v nasprotju 
z realnimi možnostmi, ki jih imajo raziskovalne organizacije, razvrščene v de- 
javnosti izven materialne proizvodnje, in ki so s stabilizacijskimi ukrepi znatno 
bolj prizadete kot organizacije združenega dela v materialni proizvodnji. 

Dejstvo je, da poteka raziskovalno delo v različnih razmerah in z različno 
učinkovitostjo, odvisno od značaja raziskovalne organizacije in delovnih nalog, 
ki jih opravlja. Številne raziskovalne delovne organizacije opravljajo vsaj 50 °/o 
celotnega obsega svojega dela konkretno za gospodarstvo, zato so tiste usme- 
ritve dogovora, ki veljajo za razporejanje dohodka in oblikovanje sredstev za 
osebne dohodke za organizacije izven materialne proizvodnje neprimerne, in 
sicer za tisti del dohodka, ki ga ustvarijo s prodajo svojih proizvodov na trgu. 

Raziskovalni programi in raziskovalne organizacije bi se morale obravna- 
vati selektivno, glede na njihovo neposredno povezavo in soodvisnost z gospo- 
darstvom, glede na finančni in strokovni obseg te povezave, učinkovitost dela 
raziskovalne organizacije, njen pretežni značaj in dohodkovno povezavo z go- 
spodarstvom. Na tej osnovi ocenjene programe bi bilo potrebno obravnavati v 
sklopu gospodarskih ne pa družbenih dejavnosti. Doseči je potrebno polno do- 
govorjeno ceno raziskovalnega dela tako v neposredni menjavi dela kot znotraj 
programov raziskovalne skupnosti, z upoštevanjem največje selektivnosti pri 
programih in raziskovalnih organizacijah, upoštevajoč naravnanost na gospodar- 
stvo in v nasprotju z uravnilovsko in oportunistično težnjo vsakomur nekaj, 
pri tem pa premalo za uspešno delovanje tistih, ki so vsestransko najbolj do- 
hodkovno odvisni od gospodarstva in s tem motivirani za učinkovito sodelo- 
vanje, kar bi se posebno v sedanji situaciji lahko zgodilo. 

Za take raziskovalne programe in organizacije bi bilo potrebno odpraviti 
tiste omejitve, ki so v okviru stabilizacijskih ukrepov predpisane za družbene 
dejavnosti in obravnavati raziskovalne organizacije selektivno, glede na nji- 
hovo neposredno povezavo in soodvisnost z gospodarstvom, torej kot orga- 
nizacije v materialni proizvodnji. Razvrščanje raziskovalnih organizacij v ma- 
terialno in izvenmaterialno proizvodnjo na osnovi statističnih klasifikacij, je 
v nasprotju z načini pridobivanja dohodka le-teh. Vprašljivo je tudi striktno 
omejevanje zaposlovanja, saj je učinkovitost tako raziskovalnih kot proizvodnih 
organizacij v veliki meri odvisna od rasti števila raziskovalcev, v skladu s 
potrebami raziskovalnih organizacij, ki za vzgojo raziskovalnih kadrov omogo- 
čajo pritok raziskovalnega kadra med temi organizacijami in gospodarstvom. 

Raziskovalne organizacije želijo predvsem opozoriti na to, da utegne po- 
splošeno obravnavanje raziskovalnih dejavnosti v sklopu vseh ostalih družbenih 
dejavnosti, brez upoštevanja njene specifične vloge, zavreti proces program- 
skega in dohodkovnega povezovanja med izvajalci in koristniki raziskovalnega 
dela. Hvala lepa. 
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Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Ivan Klobčar, 
delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 6. okoliš, občina 
Velenje. 

Ivan Klobčar: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša delegacija je na Zboru združenega dela že večkrat opozarjala, da re- 
produkcijski in akumulativni sposobnosti tozd posvečamo premalo pozornosti 
ter je hkrati zahtevala čimprejšnje ustrezne analize in ukrepe. 

Podobne zahteve in pričakovanja so bila zadnja leta prisotna v celotnem 
gospodarstvu, to pa zato, ker smo v združenem delu že vsa leta sedanjega 
srednjeročnega obdobja občutili dejanske posledice slabe reprodukcijske in 
akumulativne sposobnosti, medtem ko se ostala področja družbenega življenja 
v gospodarstvu niso prilagajala ali pa niso bila zainteresirana, da bi se v de- 
litvi družbenega proizvoda oziroma dohodka karkoli spremenilo. V združenem 
delu je tudi vseskozi jasno, da so občutno premajhna sredstva za razširitev ma- 
terialne osnove dela osnovni vzrok nestabilnih odnosov v tozdih ter preslabe 
angažiranosti delavcev pri odločanju, ker mnogokrat nimajo o čem odločati. 

Ce se ozremo na obdobje zadnjih let, moramo priznati, da smo problem re- 
produktivne in akumulativne sposobnosti tozdov nedopustno zanemarjali. Ob- 
časno smo na raznih, predvsem političnih nivojih sicer izpostavljali to kot prio- 

' ritetni problem in v zvezi s tem sprejemali resolucije, toda v praksi je nismo 
uresničevali. Prav tako tudi ni bilo praktičnih ukrepov ekonomske politike. 
Izogibali smo se analizam in ukrepom ter odgovornosti v zvezi s tem, pri 
čemer ne moremo izvzeti niti republiške Skupščine — torej nas samih — 
tudi ne njenega Izvršnega sveta. 

Glede na navedeno je izdelava analize, ki jo danes obravnavamo, vsekakor 
vzpodbudna, saj kaže, da smo le začeli resneje pristopati k osnovnemu gospo- 
darskemu in družbenemu problemu. Mnenja smo, da bi morala postati tovrstna 
analiza stalna oblika seznanjanja delegatov in osnova za ukrepanje na področju 
reprodukcijske in akumulativne sposobnosti. Zato predlagamo, da se sprejme 
sklep o stalni zadolžitvi Izvršnega sveta, na osnovi katerega bo v bodoče dolžan 
vsako leto pripraviti analizo reprodukcijske in akumulativne sposobnosti go- 
spodarstva, in ki se bo letno obravnavala na Zboru združenega dela kot po- 
sebna "točka, hkrati z obravnavo analize zaključnih računov. 

Ugotovitve, ki sledijo iz obravnavane analize, kažejo, da smo pri reproduk- 
cijski sposobnosti na ravni tozd presegli že vse meje v negativnem smislu. Ana- 
liza to dovolj zgovorno kaže, lahko pa naštejemo konkretne primere kot je to 
primer Gorenja iz Velenja. Od celotnega prihodka, ki ga je Gorenje ustvarilo, 
720 milijard, je izločilo v poslovni sklad za razširitev materialne osnove dela 
okoli 5 milijard dinarjev. Po vseh združevanjih, od prispevkov za nerazvite, za 
ceste, železnice, za energetiko in tako naprej, pa je na koncu ostalo 700 starih 
milijonov. To dovolj zgovorno kaže na konkretno stanje, podobno pa je tudi 
v drugih organizacijah. 

Naj nadaljujem. Ze nekaj let zajedamo lastno substanco in izpodkopavamo 
možnosti nadaljnjega gospodarskega in s tem samoupravnega razvoja. Le teme- 
ljita preobrazba in radikalni ukrepi lahko rešijo anomalije na področju repro- 
dukcijske sposobnosti. Z resolucijo in stabilizacijskimi ukrepi smo sicer podali 
osnove za zboljšanje reproduktivne sposobnosti, seveda ob pogoju, da smo jih 
sposobni realizirati, predvsem pa znižati obveznosti gospodarstva in obvladati 
druge ekonomske tokove. 
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Tudi ugotovitve in predlogi Odbora za finance in Odbora za družbenoeko- 
nomske odnose ter Izvršnega sveta k obravnavani analizi ter pričakovani ukrepi 
v zvezi s tem, so vredni vse podpore. Toda vsi navedeni ukrepi, glede na našo 
razvado in prakso, ne bodo dali pričakovanih rezultatov, če ne bodo podkrepljeni 
s temeljitimi sistemskimi ukrepi. Pod temi ukrepi si predstavljamo sistemske 
rešitve, ki bodo postavile oziroma premaknile izločitev sredstev za razširitev 
materialne osnove dela tozd v delitvi dohodka iz zadnjega na prvo mesto. S tem 
bo podana osnova, da se bodo vse oblike porabe bodisi v tozd ali izven temeljnih 
organizacij morale podrediti možnostim gospodarjenja. Združeno delo pričakuje 
praktične rešitve, predvsem od zveznega zakona o temeljih družbenoekonomskih 
odnosov pri gospodarjenju s sredstvi razširjene reprodukcije, ki je v pripravi. 

Hkrati s pričakovanji pa se pojavlja v zvezi z navedenim zakonom v zdru- 
ženem delu nezaupanje glede dosedanjega pristqpa k tej problematiki. To pa 
zato, ker pristopi k zakonskemu reševanju te problematike pretežno slonijo na 
filozofskih in teoretičnih izhodiščih ne pa na dejanski situaciji v gospodarstvu. 
Teoretiki, ki sodelujejo pri pripravi omenjenega zakona, zatrjujejo, da so vpra- 
šanja reprodukcije zelo zapletena, da je reševanje tega problema dolgotrajen 
proces, skratka, da si ni treba delati iluzij o tem, da bi z zakonom dali podlago 
za praktične rešitve. Te razprave pravkar tečejo v časopisih. 

V združenem delu, v tako težki situaciji v kateri smo, te teorije težko 
razumemo, ker se zavedamo, da dolgotrajni proces pri reševanju problema 
reprodukcijske sposobnosti pomeni tudi dolgotrajno stagnacijo našega razvoja. 
Pričakujemo predvsem to, da se v delitvi dohodka postavi na prvo mesto re- 
produkcijska sposobnost, kar ne pomeni administrativnega predpisovanja, kot se 
postavlja ,v teoriji, temveč le osnovo, na kateri bodo delavci lažje odločali in 
sploh imeli o čem odločati. 

Menimo, da mora tudi Skupščina SR Slovenije in njen Izvršni svet zavzeti 
glede omenjenega zakona določena stališča ter vzpodbujati k temu, da bo zakon 
sprejet v skladu z obstoječo gospodarsko situacijo še pred novim srednjeročnim 
obdobjem. Če obstaja splošni družbeni interes, da se okrepi materialna osnova 
dela, je potrebno storiti vse, da se to tudi doseže. Dopolniti je morda treba tudi 
zakon o združenem delu v členih, ki obravnavajo delitev dohodka in sredstva 
za razširitev materialne osnove dela. Dejstvo je, da lahko samo sistemski ukrepi 
na tem področju res pripomorejo k rešitvi teh problemov. 

Ob koncu želim poudariti, da je potrebno obravnavo analize razširiti na 
celotno združeno delo, predvsem na uporabnike družbenih sredstev, ki se 
financirajo iz sredstev gospodarstva, tako da se bomo lahko v prihodnje strez- 
njeno dogovarjali in sprejemali realne samoupravne sporazume o sredstvih 
za naslednje srednjeročno obdobje. Hvala lepa! (Ploskanje.) 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Viktor 
Seitl, predstavnik Republiške skupnosti za ceste. Razpravljati želi o družbeni 
reprodukciji. 

Viktor Seitl: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Pri tej točki dnevnega reda želim razpravljati s stališča zagotavljanja virov 
in sredstev za srednjeročni program rekonstrukcije vzdrževanja in novogradnje 
cestnega omrežja v SR Sloveniji. 

Dosedanje razprave v posameznih občinah in regijah kažejo, da bi sred- 
stva za uresničevanje politike, zastavljene pri nadaljevanju vzdrževanja rekon- 
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strukcij in gradnje ceste v Sloveniji, ki jih namenjamo za vzdrževanje, ne za- 
doščala. Ker pa je v analizi o družbeni reprodukciji poudarjen tudi pomen pri- 
zadevanj za večji delež sredstev v prometnem davku od pogonskega goriva, ki 
naj se namenja za cestno gospodarstvo, sem menil, da je potrebno pred da- 
našnjo sejo opozoriti na nekatere dileme, ki se pojavljajo pri osnutku srednje- 
ročnega plana za prihodnje srednjeročno obdobje. Prisotne so bile že tudi ne- 
katere razprave o fizičnem obsegu del v tem srednjeročnem obdobju. Tako naj 
bi po dosedanjem usklajevanju predlogov vzdrževali v vsej Sloveniji avtoceste 
v dolžini 134 km, hitre ceste v dolžini 64 km, magistralne ceste v dolžini 1065 km 
in regionalne ceste v dolžini 3700 km. 

V srednjeročnem obdobju bi morali glede na potrebe, rekonstruirati pri- 
bližno 140 km regionalnih cest, okrepiti in obnoviti sedanja vozišča na magistral- 
nih cestah v dolžini 194 km in rekonstruirati nekatere odseke magistralnih in 
regionalnih cest v skupni dolžini 108 km. Tu gre zlasti za odpravo nekaterih 
črnih točk in drugih prometnih zagat, skratka, za zagotovitev večje prometne 
varnosti in večjega pretoka vozil na naših cestah. 

Nadalje bi bili v tem srednjeročnem obdobju dokončani naslednji cestni 
odseki: odsek ljubljanske obvoznice Celovška cesta—Dolgi most, priključek Se- 
medela, mejni prehod Šentilj, druga etapa hitre ceste skozi Maribor, priključek 
Rožna dolina ter nadalje do Sobane, Orehek pri Kranju in odsek avtoceste Na- 
klo—-Ljubljana. Na tem območju bi se na novo gradile iz domačih oziroma 
mednarodnih posojil ter iz prerazporeditve prometnega davka od goriva, vpe- 
ljanega posojila za ceste, na katerega v prihodnjem srednjeročnem obdobju ne- 
kateri tudi že računajo, južna obvoznica Ljubljane, rekonstrukcija Tržaške 
ceste, predor skozi Karavanke, Ruda-Strunjan s priključkom Ruda, tretja etapa 
hitre ceste skozi Maribor, Solkan—Brdo — kar je tudi obveznost po Osimskih 
sporazumih — izgradnja zasavske ceste, uranske ceste, vzhodna obvoznica v 
Kranju, Iskra—Orehek, zahodna magistrala druga etapa v Celju, južna ma- 
gistrala, prva etapa v Celju, Rožna dolina—Vrtojba, obvoznica Sežana, avtocesta 
Vrtojba—Sela, avtocesta Šentilj—Pesnica in dodatni pasovi na odsekih avtoceste 
Šmarje-Sap in Višnja gora. 

Iz dodatnih sredstev, ki jih pričakujemo na podlagi prerazporeditve pro- 
metnega davka in ponovnega razpisa javnega posojila, pa bi bili zgrajeni tudi 
odseki ljubljanske obvoznice Črnuče—Dolgi most, Celovška cesta, rekonstruk- 
cija odseka pri Trojanah, dodatni vozni pasovi na odseku Bič, Trebnje in Hra- 
st je, Mačkovec ter odsek avtoceste Hrušica—Žirovnica. Za ta fizični obseg del 
so po najbolj optimističnih dosedanjih napovedih iz obstoječih virov na voljo 
naslednja sredstva: prispevek od prodaje pogonskih goriv, ki znaša približno 
4300 milijonov dinarjev, pristojbina za cestna motorna vozila 2070 milijonov 
dinarjev, pristojbina za tuja motorna vozila približno 261 milijonov dinarjev, 
cestnine za dosedanje avtoceste 900 milijonov dinarjev, združena sredstva te- 
meljnih organizacij združenega dela po 4% stopnji na davčno osnovo 5075 mi- 
lijonov dinarjev, davek iz osebnega dohodka, povečane pristojbine in domača 
cestna motorna vozila, kar vse skupaj znaša 3600 milijonov dinarjev. Iz ostalih 
virov predvidevamo še posojila domačih bank, v znesku 200 milijonov dinar- 
jev, posojila tujih bank 2900 milijonov dinarjev, javno posojilo za ceste 3000 
milijonov dinarjev in prerazporeditev prometnega davka nad splošno stopnjo 
obdavčitev proizvodov v prometu približno 5300 milijonov dinarjev. Naštel sem 
le nekatere vire, ki bi v srednjeročnem obdobju torej znašali okoli 29 500 mi- 
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lijonov dinarjev. Po ocenah iz leta 1978 bi seveda ta sredstva zadoščala za 
realizacijo postavitve fizičnega obsega tega plana. 

Zato bi v tej razpravi rad opozoril delegate predvsem na to, da pri preraz- 
poreditvi, torej pri zajemanju in zagbtavljanju teh dohodkov iz navedenih 
virov, ne gre za nove obremenitve proizvodnega dela, ampak gre za prerazpo- 
reditev sredstev, ki so že v teku te družbene reprodukcije, vendar so upo- 
rabljena v druge namene in na drugih mestih. 

Tak primer je pri preusmeritvi davka na pogonska goriva, pri sredstvih, ki 
bi eventualno pritekla iz nadaljnjih podražitev naftnih derivatov in usmeritvi 
teh nadaljnjih podražitev v cestno gospodarstvo, ker tudi to ob racionalni porabi 
prispeva k zmanjševanju porabe goriva. 

Program, ki naj bi bil sprejemljiv za sleherno krajevno skupnost, sleherno 
regijo in občinsko območje, pa bi moral ustvariti takšno vzdušje pri delovnih 
ljudeh in občanih, da bodo izrazili svoj skupen, enoten interes za vpis bodo- 
čega posojila, v kolikor bo seveda do njega prišlo. 

Na drugi strani pa gre za takšen program, ki bo vseboval tudi interese 
celotnega slovenskega gospodarstva, pri čemer mislim predvsem na cestni križ. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Prijavljenih razpravljalcev 
k prvemu delu naše razprave ni več. Vprašujem delegate, če želi še kdo razprav- 
ljati z vzezi s tem delom točke dnevnega reda? (Da.) K razpravi se oglaša tova- 
rišica Ivica Kavčič, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva 
9. okoliš, Idrija in podpredsednica Zbora združenega dela. 

Ivica Kavčič: Tovarišice in tovariši delegati! V nekaj besedah bi že- 
lela posredovati mnenje naše delegacije k predloženi analizi. 

Menimo, da je analiza opozorila na nekatere probleme, ki kažejo zakaj je 
reproduktivna sposobnost našega gospodarstva slaba oziroma ni taka kot bi 
morala biti. Želim opozoriti, da bi bilo potrebno že ob tej analizi priložiti tudi 
ukrepe, s katerimi naj bi izboljšali akumulativno sposobnost. V zvezi s tem me- 
nimo, da bi kazalo sprejeti ustrezen sklep, kako bomo določene elemente iz 
analize lahko vgradili v naš ekonomski sistem, da bi izboljšali akumulativno 
in reproduktivno sposobnost gospodarstva. Gre za sistem prispevkov in davkov, 
za kreditno-monetarni sistem in za vrsto drugih vprašanj do področja amorti- 
zacije, ki je bila nakazana s strani gospodarske zbornice. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati k prvemu delu 
te točke dnevnega reda? (Ne.) Če ne, predlagam, da preidemo na drugi del 
razprave. Besedo ima tovarišica Ivanka Šulgaj, članica delegacije Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije in predsednica Medobčinskega sveta Zveze sin- 
dikatov Slovenije za Gorenjsko regijo. 

Ivanka šulgaj: Tovarišice in tovariši delegati! K obravnavani prob- 
lematiki želim prispevati nekaj ugotovitev, v zvezi s prizadevanji za utrjevanje 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v organizacijah združenega dela 
na Gorenjskem. Ne bom govorila o dokajšnjih premikih, ki smo jih dosegli z 
družbenopolitično aktivnostjo, temveč želim opozoriti predvsem na nekatere sla- 
bosti, iki jih moramo odpraviti in ki niso prisotne samo na področju gorenjskega 
prostora, ampak tudi na širšem območju. 
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Sedanja gospodarska gibanja, zadnje leto srednjeročnega obdobja, priprave 
na sprejem novih srednjeročnih planskih aktov, kakor tudi uresničevanje poli- 
tike, gospodarske stabilizacije, narekujejo potrebo po tekočem in učinkovitem 
spremljanju uresničevanja sprejetih usmeritev in hitrem ukrepanju. Za tako za- 
stavljeno aktivnost je potrebno tekoče in poglobljeno oceniti in analizirati re- 
zultate gospodarjenja, pri čemer pa ugotavljamo, da imamo neusposobljene in 
slabo organizirane službe. Na našem območju se je Služba družbenega knjigo- 
vodstva aktivno vključila v prizadevanja, da bi delavci postali odločilni dejavnik 
v gospodarjenju temeljnih organizacij združenega dela. Že pred obravnavo za- 
ključnih računov za leto 1978, je Služba družbenega knjigovodstva organizirala 
seminarje za analitike oziroma računovodje, kako naj pripravijo analize gospo- 
darjenja s posebnim poudarkom na ugotavljanju notranjih problemov. V le- 
tošnjem letu. je Služba družbenega knjigovodstva organizirala manjše skupine, 
s katerimi je podrobneje obdelala vso problematiko, kakor tudi dobre in slabe 
izkušnje pri pripravi prejšnjih poročil. 

V te inštruktaže in dogovore bi morali vključiti tudi analitsko planske 
službe pri občinskih upravnih organih, saj ugotavljamo, da se delo podvaja. 
Analize periodičnih in zaključnih računov pripravi najprej Služba družbenega 
knjigovodstva, kasneje pa se nekoliko spremenjene izdelujejo še ,v analitsko 
planskih oddelkih upravnih organov. Menim, da bi se morali organizirati tako, 
da bi Služba družbenega knjigovodstva izdelala v čim krajšem času čim bolj 
kvalitetne analize, analitsko-planski oddelki pa bi morali pripraviti konkretne 
predloge za dosego boljših rezultatov gospodarjenja, tako za občino kot celoto 
kakor tudi za posamezne organizacije združenega dela. Taka delitev in dopolnje- 
vanje dela bi prispevala k večji učinkovitosti razpoložljivih kadrov, doseženi 
pa bi bili tudi boljši rezultati poslovanja. Da bi bila Služba družbenega knjigo- 
vodstva čim bolj seznanjena s potrebami združenega dela, je za naše področje 
dala pobudo za oblikovanje družbenega sveta v okviru Službe družbenega knji- 
govodstva. 

Nadalje ugotavljamo, da je potrebno ob pripravi periodičnih obračunov in 
zaključnih računov zbrati številne podatke, ki pa jih le izjemoma v celoti 
uporabljamo, ob tem pa je težko krajšati roke za objavo podatkov. 

Služba družbenega knjigovodstva je že sprožila pobudo za zmanjšanje šte- 
vila podatkov pri pripravi periodičnih in zaključnih računov, vendar akcija teče 
že tri leta. Toda še vedno brez uspeha. 

Moramo poudariti, da Služba družbenega knjigovodstva na našem območju 
pripravlja dokaj hitro kvalitetne analize poslovanja posameznih temeljnih orga- 
nizacij združenega dela, v primerjavi s sorodnimi organizacijami, na osnovi 
enotnih kazalcev. Delavci pa so na zborih zahtevali še več ustreznih podatkov 
in predlogov za učinkovite odločitve, vendar ugotavljamo, da služba nima takš- 
ne kadrovske zasedbe, ki bi zagotovila primerno kvaliteto in zlasti pravočasno 
izdajo željenih informacij. Zato menim, da bi prek Zbora združenega dela re- 
publiške Skupščine morali zahtevati, da se analitski oddelki pri podružnicah 
Službe družbenega knjigovodstva izpopolnijo z ustreznimi kadri. 

Ker je uresničevanje stabilizacijske politike gospodarstva naloga vseh druž- 
benih dejavnikov, naj opozorim le na nekaj problemov pri uresničevanju pla- 
nov za leto 1980. 

Pri preskrbi z reprodukcijskim materialom se organizacije združenega dela 
trudijo, da bi pridobile devizna sredstva oziroma domači reprodukcijski mate- 
rial, vendar gre bolj za kratkoročne rešitve. Zato bi bila nujna širša akcija za 
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dolgoročno povezovanje in dohodkovne odnose med izvozniki in proizvajalci 
surovin oziroma reprodukcijskega materiala. 

Še vedno ni čutiti pomembnejšega zmanjšanja investicijske potrošnje in to 
predvsem na račun kreditov in to tudi v takih temeljnih organizacijah združe- 
nega dela, ki nimajo dovolj kvalitetnih obratnih sredstev. 

Ugotavljamo, da so prizadevanja za izvajanje resolucijskih določil znatna, 
vendar preveč stihijska. Zato bi bila potrebna močna akcija tako zborov zdru- 
ženega dela občinskih skupščin in družbenopolitičnih organizacij, da bi se pre- 
sedla stihija in da bi v letošnjem letu, zlasti pa v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju, dosegli kvalitetne rešitve v povezovanju temeljnih organizacij združe- 
nega dela, v programih proizvodnje, v prodaji, v razvoju in pri sovlaganjih. 
Doseči bi morali kvaliteten premik od posamezno uspešne temeljne organizacije 
združenega dela do uspešno združenih temeljnih organizacij oziroma uspešnost 
v poslovanju celotnega združenega dela. 

Glede na oceno, ki sem jo podala v prvem delu moje razprave, še posebno 
podpiram četrto točko sklepa v zvezi z obravnavano problematiko. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Razpravljal bo tovariš Edo 
Lenarčič, član delegacije Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in 
predsednik Medobčinskega sveta Zveze sindikatov za Notranjsko regijo. Prosim! 

Edo Lenarčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Do- 
volite mi, da podam nekaj misli in izkušenj o sami organizaciji in pripravah na 
akcijo zaključni računi v letu 1979 v Notranjski regiji. Ugotavljamo, da smo 
s pripravo akcije pričeli sorazmerno zgodaj ter da smo v akcijo takoj vključili 
tudi vse ostale dejavnike, in sicer Službo družbenega knjigovodstva, medobčin- 
sko gospodarsko zbornico, izvršne svete in vse občinske sindikalne svete in os- 
novne organizacije sindikata v temeljnih organizacijah združenega dela. 

Sestanka, na katerem so bili prisotni direktorji podružnic Službe družbe- 
nega knjigovodstva iz SR Slovenije v Postojni, smo se udeležili tudi predstav- 
niki sindikata. Na sestanku smo skupaj obravnavali rezultate poslovanja za 
obdobje devetih mesecev leta 1979 in ugotovili, da so izgovori številnih temelj- 
nih organizacij združenega dela, da ne morejo posredovati posameznih rezulta- 
tov poslovanja, preden ne pripravijo zaključnega računa, nesprejemljivi. Na 
sestanku smo namreč ugotovili nasprotno, da se med letom pojavljajo številni 
pomembni podatki, ki kažejo na globalna gibanja v vsaki temeljni organizaciji 
združenega dela in da bi morali te podatke večkrat obravnavati tudi na de- 
lavskih svetih. 

Medobčinska gospodarska zbornica je skupaj s sindikatom sklicala sestanek 
z direktorji vseh temeljnih organizacij združenega dela po panogah, na katerem 
smo se dogovorili o nalogah direktorjev pri izdelavi poročila o poslovanju in pri- 
stopu k izdelavi planov za leto 1980. 

Občinski sindikalni sveti pa so sklicali razprave s predsedniki osnovnih 
organizacij sindikata, na katerih so se dogovorili za celoten potek akcije in 
sprejeli rokovnik ter se dogovorili o tem, na kaj je potrebno biti v poročilih 
še posebno pozoren. Na teh sestankih so se tudi dogovorili, da mora biti pristop 
k obravnavi poglobljen in vsebinski, pri oceni slabosti pa je potrebno opozoriti 
zlasti na subjektivne slabosti, in ne le ugotavljati kaj je narobe v obstoječih 
sistemskih vprašanjih. 
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Občinski sindikalni sveti so tesno sodelovali tudi z občinskimi izvršnimi 
sveti, v akcijo pa so bile vključene tudi komisije za družbeno-ekonomske odnose 
pri občinskih sindikalnih svetih in pri občinskih komitejih Zveze komunistov 
Slovenije. Ugotovimo lahko, da je bilo sodelovanje sindikatov ter ostalih druž- 
benopolitičnih organizacij z izvršnimi sveti občin, s Službo družbenega knjigo- 
vodstva in Gospodarsko zbornico dobro, kar se je odražalo tudi v samih obrav- 
navah v temeljnih organizacijah združenega dela. 

Nadalje ugotavljamo, da je bil storjen pozitiven premik pri pripravi in 
obravnavi poročil s področja samoupravnih interesnih skupnosti. Poročila so 
bila v obravnavo posredovana v številnih primerih pravočasno, vendar pa so 
te pokazale, da bo potrebno spremeniti način obravnavanja teh poročil. Po- 
ročila še vedno vsebujejo le številčne podatke in so ponavadi obravnavana po 
obdelavi poročila o gospodarjenju v temeljni organizaciji. Pri obravnavah teh 
poročil pogrešamo ustrezen kader, ki bi dal ustrezno obrazložitev, saj delegati 
samoupravnih interesnih skupnosti v številnih primerih niso usposobljena, da 
bi poročilo tudi obrazložili v temeljni organizaciji združenega dela. 

Zato smo se dogovorili, da moramo v sindikatih nemudoma pričeti z re- 
alizacijo nekaterih nalog, ki smo si jih zastavili na področju delovanja in kre- 
pitve delegatskega sistema. Prav na osnovi teh poročil namreč ugotavljamo, 
da je obravnava poročil s področja samoupravnih interesnih skupnosti naj- 
večkrat še vedno le formalna. Da bi spoznali dejansko problematiko samo- 
upravnih interesnih skupnosti in tudi resnično odločali, bi morali delavci mate- 
rialne proizvodnje bolje spoznati življenje in delo delavcev, ki delajo na po- 
dročju samoupravnih interesnih skupnosti, zlasti negospodarstva. Delavci iz teh 
področij pa bi morali biti bolje seznanjeni s problemi delavcev v gospodarstvu. 
Zato je nujno, da v čim krajšem času in kar najbolje realiziramo organiziranost 
sindikatov v krajevni skupnosti, kar bo vsekakor prispevalo k celovitosti pla- 
niranja. 

Ob obravnavi poročil o poslovanju smo posebno pozornost posvetili tistim 
organizacijam, ki so poslovale z izgubo, posebno pozornost pa smo posvetili 
tudi procesu planiranja. Ob tem smo ponovno ugotovili, da smo pri pripravi 
planskih aktov kadrovsko šibki, zlasti v manjših temeljnih organizacijah in 
dislociranih obratih ter da moramo v bodoče močneje angažirati člane Zveze 
komunistov v temeljnih organizacijah in predvsem aktivirati delavsko kon- 
trolo. Kljub temu pa smo praktično v vseh temeljnih organizacijah že ob akciji 
zaključnih računov pristopili k izdelavi in sprejemanju planov za leto 1980 
v skladu s stabilizacijskimi prizadevanji, opredeljenimi v resoluciji o politiki 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980. 

Na osnovi obravnav rezultatov gospodarjenja v letu 1979 ugotavljamo, da 
smo dosegli v gospodarstvu regije dokaj ugodne poslovne rezultate, posebno 
pa ohrabruje dejstvo, da delovni kolektivi, kljub doseženim ugodnim rezultatom 
poslovanja po zaključnih računih niso delili sredstev za osebne dohodke, temveč 
so sredstva v celoti razporedili za razširjeno reprodukcijo. 

Priznati pa moram, da v regiji še vedno ne razpolagamo z dovolj kvali- 
tetnimi podatki ali so ugodni rezultati poslovanja posledica dejansko boljšega 
gospodarjenja ali pa so odraz drugih vzrokov, zlasti dviga cen. 

Seveda imamo tudi na Notranjskem temeljne organizacije združenega dela, 
ki so poslovale z izgubo. V Cerknici teh praktično ni, v Postojni so organizacije 
združenega dela izkazale skupaj za približno 590 starih milijonov izgube, naj- 
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večji problem pa predstavlja v občini Ilirska Bistrica, Lesonitova nova tovarna 
vlaknenih plošč, kjer znaša izguba kar 5,4 starih milijard dinarjev. Položaj 
je seveda izredno resen. Poleg vseh obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati, se 
v Lesonitu srečujejo tudi z velikimi težavami pri nabavi surovin. Dodatne 
težave povzroča tudi cena surovine za izdelavo vlaknenih plošč, ki se je v 
zadnjem času, kljub podpisanemu sporazumu o politiki cen, povečala kar za 
215 odstotkov. V Lesonitu so izdelali sanacijski načrt za odpravo vzrokov teh 
izgub, v katerega pa se bodo morali vključiti poleg družbenopolitičnih dejav- 
nikov v regiji tudi ustrezni dejavniki širšega slovenskega prostora. Pri od- 
pravljanju vzrokov izgub pa bo potrebno tudi sodelovanje SOZD-Slovenijales, 
saj predstavlja cena lesne mase oziroma lesa v regiji enega ključnih problemov, 
ker se cena lesa hitro dviga, v regiji pa prevladuje izključno lesna industrija. 

Temeljni problemi v gospodarstvu so, kako doseči likvidnost. Poleg drugega 
ugotavljamo tudi zelo visok porast zalog pohištva. Ob sprejemanju investi- 
cijskih planov, smo se zavestno odločili, da ne bomo pričeli z večjimi investici- 
jami, vendar pa ugotavljamo mnoge ravno nasprotne primere. 

Dovolite mi, da ob koncu razprave ugotovim, da je akcija zaključni računi 
za leto 1979 potekala ob široki družbenopolitični aktivnosti vseh družbeno- 
političnih dejavnikov. Kot pozitivno ocenjujemo dejstvo, da so razprave v ve- 
liki meri bile po sindikalnih skupinah in ne več na velikih zborih delavcev. Na 
zborih delavcev ni bila obravnavana le bilanca, temveč so delavci opozorili 
tudi na dobre in slabe strani lastnega poslovanja. Marsikje so že zelo kritično 
obravnavali lastne slabosti poslovanja ter ugotavljali, v kolikšni meri so bili 
realizirani plani razvoja za leto 1979. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, 
da bo akcija zaključni računi potekala redno ter da bodo delavci tekoče sprem- 
ljali in ugotavljali poslovne rezultate in tudi tekoče odpravljali subjektivne 
pomanjkljivosti in slabosti. Novo kvaliteto pri obravnavi zaključnih računov 
pa bi nedvomno dosegli z doslednim uveljavljanjem sistema družbenega pla- 
niranja in s sprotnim ocenjevanjem realizacije načrtovanih planskih ciljev. 
Hvala lepa! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Janko 
Muraus, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 16. okoliš, 
Maribor. 

Janko Muraus: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Dovolite mi, da preberem ugotovitve mariborskih delegatov v zvezi 
s poročilom o aktivnosti Zveze sindikatov Slovenije pri obravnavanju rezul- 
tatov poslovanja in gospodarjenja v letu 1979 in pripravi planov za leto 1980 
v organizacijah združenega dela. 

Skupina delegatov je pri obravnavi predloženega poročila o aktivnostih 
Zveze sindikatov Slovenije pri obravnavanju rezultatov poslovanja in gospo- 
darjenja v letu 1979 in pri pripravi planov za leto 1980 v organizacijah zdru- 
ženega dela izhajala iz ugotovitev in poročila občinskega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije v Mariboru ter iz poročila o pripravi planov, ki je bilo obravnavano 
na Zboru združenega dela Skupščine občine Maribor. 

V občini Maribor je bil dan največji poudarek obravnavanju rezultatov 
dela in gospodarjenja v letu 1979 v tretjem trimesečju. Zaradi načrtovanih 
sprememb v pogojih gospodarjenja, pa so bili enaki postopki ponovljeni v 
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mesecu januarju in februarju leta 1980. Na osnovi opravljenih razprav lahko 
ugotovimo, da je z zastavljeno akcijo dosežen pomemben napredek pri obrav- 
navi rezultatov gospodarjenja. V organizacijah, kjer so razprave o tem potekale 
že nekaj let, so bile vsebinsko še poglobljene. V organizacijah, kjer pa teh 
razprav v prejšnjih letih ni bilo ali pa so bile le formalne, pa so na osnovi 
akcije le pristopili k obravnavi rezultatov gospodarjenja. Ugotavljamo pa, da 
so še vedno največje pomanjkljivosti pri vsebinski pripravi poročil o rezultatih 
gospodarjenja v manjših organizacijah združenega dela, kjer ni ustreznih 
kadrov. 

Sprejeti restriktivni ukrepi politike gospodarjenja v letu 1980 so vplivali 
na to, da so bile v letošnjem letu razprave o gospodarjenju v letu 1979 bolj 
kvalitetne, saj so delavci poudarjali potrebo po zagotavljanju večjih sredstev 
za razširitev materialne osnove dela, po zagotavljanju enakopravnih pogojev 
dela in poslovanja, po enakomerni in umirjeni rasti cen, po ugotavljanju višje 
produktivnosti dela, po zagotavljanju boljše in kontinuirane preskrbe s suro- 
vinami, po boljši organizaciji dela in nasploh po racionalnejši porabi družbenih 
sredstev. V razpravah je bila izpostavljena neenakost delavcev pri pridobivanju 
dohodka, saj zaradi neustrezne politike cen in nekaterih drugih administrativ- 
nih ukrepov, dohodek v mnogih primerih ni realen odraz dobrega ali slabega 
gospodarjenja. 

Pomembna je tudi ugotovitev, da je bila pozornost delavcev mnogo bolj 
usmerjena na izpolnjevanje planskih obveznosti glede fizičnega doseganja ob- 
sega proizvodnje in storitev, na odstopanja od tega, na ugotavljanje vzrokov 
odstopa in predvsem na njihove posledice, ki so se izražale v povečanih mate- 
rialnih stroških, večjem obsegu mase osebnih dohodkov in v višjih obveznostih 
ter drugih nepredvidenih odhodkih. 

V razpravah je bila izražena potreba po informacijah, kako se gospodari 
s sredstvi, ki jih delavci združujejo predvsem v samoupravnih interesnih skup- 
nostih materialne proizvodnje ter za nekatera obvezna posojila. V mnogih orga- 
nizacijah združenega dela predstavljajo ta sredstva pomemben delež, ki je 
mnogo večji od tistega, ki jim ostane za lasten razvoj. 

V razpravah o rezultatih gospodarjenja pa se v večini organizacij zdru- 
ženega dela pogreša kritična ocena doslednega uresničevanja intencij zakona 
o združenem delu. Tako ni bilo zaslediti ocene obstoječega sistema nagraje- 
vanja in koliko ta prispeva k stimuliranju delavcev za boljše gospodarjenje 
z družbenimi sredstvi. Prav tako ni bilo v organizacijah združenega dela, kjer 
združujejo sredstva znotraj delovne organizacije, zaslediti poročil o namenski 
uporabi združenih sredstev, tako da se ta prelivajo brez odločanja delavcev. 
V tistih maloštevilnih organizacijah združenega dela, kjer pridobivajo do- 
hodek kot udeležbo pri skupnem prihodku, pa prav tako ni zaslediti poročil 
o tem, koliko sprejeti standardi porabe sredstev in časa zagotavljajo enako- 
praven položaj pri pridobivanju dohodka, ali bi jih bilo potrebno dopolniti ali 
spremeniti in podobno. 

V poročilih o rezultatih gospodarjenja delavcem ni bila dana ocena povezo- 
vanja trgovine in proizvodnje oziroma, na kakšen način se urejajo ti odnosi. 
Menimo, da bo v bodoče potrebno, pri pripravi poročil o rezultatih gospodar- 
jenja, dati večji poudarek analizi uresničevanja odnosov pri pridobivanju in 
razporejanju dohodka na osnovi določil zakona o združenem delu, posebej na- 
grajevanja po delu, ki je po pričeti akciji po sprejemu zakona o združenem 
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delu zastalo in danes ne poznamo organizacije združenega dela, v kateri bi 
dosegli na tem področju pomembne premike. 

Glede ocene o pripravi planov za leto 1980 moramo reči, da je ina pripravo 
planov vplivalo dejstvo, da so bili temeljni dokumenti o izvajanju družbeno- 
ekonomske politike v letu 1980 sprejeti dokaj pozno oziroma, da v mnogih 
večjih organizacijah združenega dela še danes nimajo sprejetih planov za 
leto 1980. V kolikor pa so ti plani sprejeti, pa ugotavljamo, da načrtovanja 
v organizacijah združenega dela odstopajo od sprejetih resolucijskih predvi- 
devanj. Odstopanja beležimo pri načrtovanju rasti, možnosti oskrbe z mate- 
rialom in surovinami iz uvoza, na tej osnovi pa je previsoko postavljen dohodek 
in s tem tudi osebni dohodki. 

Nadalje ugotavljamo, da v delovnih organizacijah združenega dela nimajo 
s temeljnimi organizacijami skupno zastavljenih usmeritev, da znotraj delovne 
organizacije ni dogovarjanja glede pridobivanja deviz, zaposlovanja, združe- 
vanja sredstev za investicije in podobno. Tdko so plani delovnih organizacij 
seštevki planov temeljnih organizacij združenega dela. 

Menimo, da je področje planiranja precej kritično ter da je razlog temu 
v pomanjkanju kvalitetnih kadrov in v dnevni operativni problematiki, ki za- 
posluje strokovne delavce predvsem z oskrbo proizvodnje z ustreznimi suro- 
vinami in reprodukcijskim materialom. 

Stališča in sklepe, ki na bi jih danes sprejeli podpiramo s tem, da jih je 
potrebno po končani razpravi dopolniti. Zlasti podpiramo tisti del sklepa, ki 
govori, da je potrebno zaostriti odgovornost vseh nosilcev planiranja strokovnih 
služb in poslovodnih organov in ne prezreti obveznosti izvršnih svetov ob- 
činskih skupščin in občinskih upravnih organov, ki so v okviru svojih pri- 
stojnosti dolžni spremljati izvajanje zakona o sistemu družbenega planiranja 
in o družbenem planu SR Slovenije ter odlokov o obvezni pripravi srednje- 
ročnih planov občinskih skupščin. Menim pa, da moramo zaostriti tudi lastno 
odgovornost, da bomo danes sprejeti sklep v svojih sredinah tudi izpolnjevali. 
Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jože 
Udovič, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 24. okoliš, 
Postojna. 

Jože Udovič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov 4. okoliša s področja gospodarstva, občine Postojna, 
je na svoji skupni seji dne 22. 4. 1980 obravnavala poročilo o aktivnosti Zveze 
sindikatov Slovenije pri obravnavanju rezultatov poslovanja. Predloženo po- 
ročilo je skupina v celoti podprla. Spregovoril pa bi nekaj besed o dejavnosti 
sindikata v občini Postojna. 

Aktivnost Zveze sindikatov Slovenije pri obravnavanju rezultatov poslo- 
vanja oziroma gospodarjenja v letu 1979 'ter pripravi planov za leto 1980 v 
delovnih organizacijah na področju občine Postojna je potekala uspešno v 
skladu z zastavljenimi izhodišči. Predvsem moram poudariti, da je bila to 
skupna akcija Zveze komunistov Slovenije in Zveze sindikatov Slovenije. 

Namen akcije je bil analizirati kazalce, ki kažejo uspešnost poslovanja 
in ne le ozko obravnavati oziroma seznanjati delavce s številkami iz periodičnih 
in zaključnih računov, drugič pa analizirati investicije, vložena sredstva in 
produktivnost dela. 
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Stališče sindikatov je bilo, da je potrebno tekoče obravnavati rezultate 
poslovanja, ne pa čakati do zadnjih dni, ko nam računovodstvo potrdi večino 
že znanih kazalcev, kot na primer fizični obseg proizvodnje, poraba surovin 
in reprodukcijskega materiala, izostanke z dela, izplačila osebnih dohodkov 
in podobno. Pri tem moramo poudariti, da nekatere delovne organizacije kljub 
taki aktivnosti niso obravnavale rezultatov poslovanja po predvideni poti tem- 
več so ubrale staro pot 

Nadalje ugotavljamo, da so rezultati poslovanja v naši občini dokaj ugodni, 
saj je le ena temeljna organizacija združenega dela ob koncu leta izkazovala 
izgubo, da ni bilo delitev po zaključnih računih, temveč so se sredstva namenila 
v poslovni sklad in sklad skupne porabe. 

Zaposlen sem v Kmetijski zadrugi Postojna, katere osnovna dejavnost je 
predelovanje mleka. V okviru zadruge, ki zaposluje 290 delavcev, posluje 5 te- 
meljnih organizacij združenega dela, temeljna zadružna organizacija koope- 
rantov in delovna skupnost skupnih služb. Prav toliko pa je tudi osnovnih 
organizacij sindikata. Obravnava rezultatov dela je pri nas potekala dovolj 
široko, od razprav po delovnih skupinah, do potrditve rezultatov dela na zborih 
delavcev oziroma v delavskih svetih. 

S skrbno pripravljenimi podatki in takim postopkom obravnave, smo dobili 
precej pripomb, mnenj in konkretnih predlogov za boljše gospodarjenje v 
prihodnje. Tak način obravnave rezultatov poslovanja je v letu 1979 pripo- 
mogel, da smo pravočasno pripravili plan za letošnje leto in ga tudi uskladili 
z resolucijo in družbenim dogovorom ter ga sprejeli brez večjih težav v vseh 
temeljnih organizacijah združenega dela. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa! Besedo ima tovariš Miran 
Vidic, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 13. okoliš, Ra- 
dovljica. 

Miran Vidic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov Zbora združenega dela Skupščine občine Radovljica je na svoji 
seji dne 22. 4. 1980 obravnavala gradiva za 3. točko današnjega dnevnega reda 
ter ob obravnavi poročila o aktivnosti Zveze sindikatov Slovenije pri obrav- 
navanju rezultatov poslovanja in gospodarjenja v letu 1979 in pripravi planov 
za leto 1980 v organizacijah združenega dela izoblikovala naslednja stališča 
in pripombe. 

Poročilo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije o aktivnostih pri 
obravnavanju rezultatov poslovanja in gospodarjenja v letu 1979 in pripravi 
planov za leto 1980 zajema in podaja v globalu celotno problematiko kot tudi 
aktivnost republiškega in občinskih svetov Zveze sindikatov Slovenije. Menimo 
pa, da je v poročilu v premajhnem obsegu zajeta aktivnost in neaktivnost osnov- 
nih organizacij Zveze sindikatov Slovenije v organizacijah združenega dela, ki 
so bile neposredno zadolžene in odgovorne za vsebinsko razpravo pri spreje- 
manju zaključnih računov in pripravi planov, kar bi morali pri naslednjih po- 
dobnih analizah in poročilih upoštevati. 

Menimo, da je aktivnost pri sprejemanju tako pomembnih dokumentov 
kot so zaključni računi odvisna ne le od ustrezno pripravljenega gradiva s strani 
strokovnih služb in od aktivnosti posameznih izvršnih odborov sindikata in 
drugih družbenopolitičnih organizacij v združenem delu, temveč tudi od pri- 
pravljenosti aktivnega sodelovanja vseh subjektov v druženem delu. 

u* 



164 
\ 

Zbor združenega dela 

V nekaterih delovnih organizacijah v našem okolišu se je praksa, da se 
oblikujejo posebne delovne skupine, ki vključujejo delavce ožjega zaključnega 
delovnega procesa in predhodna inštruktaža vodij teh delovnih skupin, po- 
kazala kot pozitivna. Glede na to, da te delovne skupine vključujejo 15 do 
30 delavcev, je dana možnost vsakemu posamezniku, da tvorno sodeluje pri obli- 
kovanju stališč.' Zato menimo, da je potrebno razširiti odgovornost za uspešno 
izvajanje aktivnosti pri obravnavanju vseh zadev, ki so v pristojnosti zborov 
delavcev, na vse tiste,*ki so odgovorni tudi za neposredno vodenje posamezne 
skupine delavcev. 

Poleg tega bi radi opozorili, da so bila pri obravnavanju zaključnih računov 
in stabilizacijskih programov, poleg vprašanj in predlogov za izrabo notranjih 
rezerv kot na primer izrabo delovnega časa, boljše gospodarjenje z reproduk- 
cijskim materialom, bolj smotrno izkoriščanje energije in podobno, izpostavljene 
tudi naslednje ugotovitve, za katere delavci v združenem delu menijo, da imajo 
premajhen neposredni vpliv. 

Razmak med samim dohodkom po zakonu o združenem delu in davčno 
osnovo, ki jo dobimo po zakonu iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela je izredno velik in to vedno v škodo temeljne organizacije združenega dela. 
Obveznosti po zakonu so tako velike, da temeljni organizaciji dejansko odvza- 
mejo tisti del poslovnega sklada, ki je bil ustvarjen v preteklih letih. Razlog 
za to je v tem, ker obveznosti, kot so prispevek za ceste, elektrogospodarstvo, 
železnice in luke ter posojilo za nerazvite republike nastanejo ne oziraje se 
na to ali ima temeljna organizacija dovolj velik dohodek. S tem se konstantno 
zmanjšuje sposobnost temeljne organizacije za nove naložbe, ki so za razvoj 
nujno potrebne. 

Menimo, da je v nasledjem srednjeročnem planu nujno potrebno dosledno 
spoštovati načelo, da samoupravne interesne skupnosti in družbenopolitične 
skupnosti ne morejo planirati svojega razvoja, ne da bi pri tem upoštevale 
možnost gospodarstva. To pa bomo dosegli le tako, da dogovorjenih stopenj 
v srednjeročnih programih ne bomo spreminjali. 

Organiziranost bank je še vedno takšna, da povzroča nepotrebno velike 
stroške za bančno poslovanje v temeljnih organizacijah. Preveč funkcij se še 
vedno prepleta na treh stopnjah: poslovna enota — temeljna banka — zdru- 
žena banka. 

Naj navedem konkreten primer. V tovarni športnega orodja Elan so se 
v letu 1979 stroški bančhega poslovanja, ob upoštevanju 24'% povišanja pla- 
smaja sredstev, povečali za 2,5 krat. Naj še dodamo, da se organizacije združe- 
nega dela v poslovnem procesu obnašajo dokaj stabilizacijsko, zlasti tiste, ki 
obračunavajo pospešeno amortizacijo in M imajo zdravo ovrednotene zaloge. 
Menimo, da s tem učinkovito prispevajo h krepitvi družbe in so garant, da se 
dohodek, ki ni rezultat živega dela, ne bo prelival v sfero osebne potrošnje. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil T o m a ž i č : Hvala lepa. Besedo ima tovariš Andrej 
Kržič, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 6. okoliš, Velenje. 

Andrej Kržič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 6. okoliša je na svoji seji dne 23. 4. ob obravnavi nadaljnje 
aktivnosti pri sprejemanju zaključnih in periodičnih obračunov oblikovala 
naslednje pripombe. 
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Menimo, da poročilo o aktivnosti Zveze sindikatov Slovenije pri obrav- 
navanju rezultatov poslovanja in gospodarjenja v letu 1979 objektivno prikazuje 
navedeno problematiko, hkrati pa je podkrepljeno s konkretnimi podatki. 
V poročilu izstopa predvsem ugotovitev o neugodnem razmerju pri razporejanju 
dohodka, ker so v lanskem letu, predvsem v zadnjem trimesečju, na škodo 
akumulacije porastli osebni dohodki in skupna poraba. 

Iz podatkov je med drugim razvidno, da so bili osebni dohodki na delavca 
za 24 l0/o višji kot leto prej in usklajeni z rastjo življenjskih stroškov, ki so tudi 
porasli za 24,0/o. V poprečju torej realni osebni dohodki niso padli. Zanimive 
so ugotovitve, ki se porajajo v organizacijah združenega dela, ki so sicer dobro 
poslovale, a ker so se držale lanskoletnih resolucijskih določil in delitvenih raz- 
merij, niso dosegle povprečnega povečanja osebnih dohodkov, mnoge pa niso 
dosegle niti 20'%» povečanje osebnih dohodkov. Osebni standard delavcev je 
porastel ali ostal na isti ravni v tistih temeljnih organizacijah, ki so slabše 
gospodarile, kršile planska razmerja in resolucijo, padel pa je tam, kjer so 
v redu poslovali in se držali resolucijskih načel v delitvi. Ne da bi o tem še 
naprej razglabljali, pa lahko poudarimo, da je ob obravnavah rezultatov go- 
spodarjenja, delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela, ki so spo- 
štovale dogovorjena načela, tako situacijo težko razumeti in to predvsem iz 
vzroka, ker po drugi strani ni ustrezne kompenzacije v višji akumulaciji, ker 
je ta preveč obremenjena in ostane v vsakem primeru za lastni razvoj le malo 
sredstev. 

Glede same akcije o obravnavi zaključnih računov za lansko leto menimo, 
da so bile obravnave v temeljnih organizacijah kvalitetnejše, bolj poglobljene 
in manj kampanjske kot leto prej. Premalo pa so se v to aktivnost vključevale 
samoupravne interesne skupnosti in ostali soudeleženci pri ustvarjanju in de- 
litvi dohodka, zato je zaradi izboljšanja stanja treba usmeriti družbenopolitično 
dejavnost predvsem na omenjena področja. Ob ocenjevanju pozitivnih premikov 
in uspehov v temeljnih organizacijah glede zaključnih računov, pa ne moremo 
mimo slabosti, ki se pojavljajo pri obravnavanju rezultatov gospodarjenja, ob 
periodičnih obračunih. O dejanski uspešnosti razprav ob periodičnih obračunih 
si velikokrat po nepotrebnem delamo utvare, namesto da bi preverili dejanske 
možnosti poglobljenih obravnav in v zvezi s tem ustrezno ukrepali. Upoštevati 
je namreč treba različne možnosti obravnave zaključnih računov za razliko 
od periodičnih obračunov. Računajoč, da se v celotni prihodek všteva tudi pri- 
hodek, plačan 15 dni po preteku obračunske dob«, je za pripravo, obravnavo 
in oddajo zaključnega računa na voljo 40 dni, medtem ko je za periodične 
obračune le 10 dni. Zato ni potrebno posebej poudarjati, kakšne so možnosti 
za izdelavo, razpravo in oddajo periodičnih obračunov. Če hočemo, da bodo 
akcije ob obravnavi periodičnih obračunov rodile sadove enako kot pri za- 
ključnih računih, je potrebno podaljšati rok oddaje periodičnih obračunv pri 
Službi družbenega knjigovodstva, tako da bodo obstajale realne možnosti za 
izdelavo in poglobljeno razpravo. 

Ob obravnavi zaključnih računov za leto 1978 na Zboru združenega dela, 
je naša delegacija že dala predlog, ki je bil -na zboru tudi podprt in v podobni 
obliki vključen v stališča in priporočila o nadaljnji aktivnosti pri sprejemanju 
periodičnih in zaključnih računov. V omenjena stališča so bili vključeni tudi 
predlogi ostalih delegacij in odborov zbora, ki se nanašajo predvsem na zahteve, 
da se poenostavijo podatki in sploh sestavljanje zaključnih ter periodičnih 
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obračunov, kar pa kljub pričakovanju ni bilo realizirano. Ponovno predlagamo, 
da se naše pripombe sprejmejo kot zadolžitev Izvršnega sveta, da začne po- 
stopek za realizacijo tega predloga. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Medtem ste dobili na klop 
tudi stališča Zbora občin, ki se nanašajo na obravnavo problematike pod a) in 
b) naše točke dnevnega reda. Prijavljenih razpravljalcev ni več. Želi še kdo 
razpravljati? (Da.) 

K raspravi se je prijavil tovariš Ivan Godec, sekretar Sekretariata Pred- 
sedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in član delegacije Re- 
publiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

Ivan Godec: Ob koncu razprave bi k poročilu o aktivnostih Zveze 
sindikatov Slovenije pri obravnavanju rezultatov poslovanja in gospodarjenja 
v letu 1979 želel dodati še nekaj misli. 

V današnjih razpravah je bila nekajkrat izrečena misel, da je akcija v zvezi 
z obravnavanjem rezultatov poslovanja v letu 1979 potekala manj kampanjsko 
kot v prejšnjih letih in da je v akciji aktivno sodelovalo večje število delavcev. 

V celoti soglašam z delegatom iz Radovljice, ki je v svoji razpravi opozoril, 
da je predloženo poročilo dokaj obsežno, da pa nas ne seznanja tudi z aktiv- 
nostjo osnovnih organizacij Zveze sindikatov v posameznih organizacijah zdru- 
ženega dela. 

Želim poudariti, da v poročilu, ki ga obravnavajo republiški organi, ni 
mogoče podrobno obravnavati posameznih osnovnih organizacij. Bolj konkretno 
je mogoče obravnavati aktivnost posameznih osnovnih organizacij sindikata 
v poročilih na ravni občine. Seveda pa je aktivnost v posamezni organizaciji 
sindikata v veliki meri odvisna tudi od razvitosti osnove organizacije sindikata. 
V delovnih organizacijah, kjer sindikalna organizacija tekoče opravlja svoje 
funkcije in kjer delavci resnično odločajo o pomembnih vprašanjih, je tudi 
aktivnost zagotovo boljša. 

Želel bi spregovoriti še nekaj o sami aktivnosti na današnji seji Zbora 
združenega dela Skupščine SR Slovenije. Združitev obravnave naše točke sku- 
paj z analizo družbene reprodukcije, sredstev za reprodukcijo in akumulativne 
sposobnosti, je prav gotovo vplivala, da je bilo manj razpravljalcev k tej točki, 
kot pa smo prvotno pričakovali, vendar pa kljub temu lahko ocenim, da je 
obravnava v celoti uspela in da je razprava opozorila na pozitivne premike 
na tem področju. Mislim, da bo današnja razprava prispevala k temu, da se bo 
v prihodnje odločanje delavcev pri obravnavanju rezultatov gospodarjenja in 
poslovanja še izboljšalo. Zveza sindikatov Slovenije si bo tudi v prihodnje pri- 
zadevala, da se bodo osnovne organizacije sindikata še z večjo aktivnostjo in 
bolj odločno vključevale v obravnavo rezultatov poslovanja in gospodarjenja. 
Potrebno bo pristopiti tudi k usposabljanju sindikalnih kadrov in to od pred- 
sednikov osnovnih organizacij sindikata do kadrov v Zvezi sindikatov Slove- 
nije, da bi bili v prihodnje strokovno še bolj usposobljeni za opravljanje svo- 
jega dela. 

Ob koncu mi dovolite, da se v imenu Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije zahvalim vodstvu Skupščine SR Slovenije in vodstvu Zbora zdru- 
ženega dela, da je uvrstilo na današnjo sejo obravnavo poročila o poteku aktiv- 
nosti Zveze sindikatov Slovenije pri obravnavanju rezultatov poslovanja in 
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gospodarjenja v letu 1979 in pripravi planov za leto 1980 v organizacijah zdru- 
ženega dela. Obravnava bo vsekakor prispevala k večji aktivnosti na tem po- 
dročju. Mislim pa, da bo tudi v prihodnje potrebno tesno sodelovanje, da bi 
aktivnost Zveze sindikatov Slovenije kakor tudi večine slovenskih delavcev 
ob obravnavi rezultatov poslovanja in gospodarjenja, prišla čim bolj do izraza. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, prekinjam to točko dnevnega reda. 
Z njo bomo nadaljevali, ko bo prej imenovana skupina delegatov proučila 
razpravo in poročala zboru. Prav tako predlagam delegatom iz delegacije Re- 
publiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, da se vsaj nekateri pridružijo 
skupini delegatov in ji pomagajo oblikovati sklep, katerega naj bi sprejel Zbor 
združenega dela. Naj ponovim, da smo v skupino delegatov imenovali tovari- 
šico Francko Herga, tovariša Ivana Zelenška, Karla Ravnika, Iva Klobčarja in 
Ronija Nemca. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o dodatnem prispevku solidarnosti v letu 1980 in letu 1981, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca od- 
bora in komisije poročilo še ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Dušan 
Stanjko, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 38. okoliš, 
Ljubljana-Šiška. Prosim! 

Dušan Stanjko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati 38. okoliša s področja gospodarstva, s sedežem v občini Ljubljana-Šiška, 
predlagamo amandma k 2. členu zakona o dodatnem prisipevku solidarnosti v 
letu 1980 in letu 1981, ki se glasi: »Sredstva za izpolnitev obveznosti SR Slove- 
nije po tem zakonu se oblikujejo iz dodatnega prispevka solidarnosti, ki ga 
plačujejo delavci na osebni dohodek iz delovnega razmerja ter na ostale pre- 
jemke, naštete v predlogu«. 

Kljub temu, da so v obrazložitvi navedeni razlogi oziroma tolmačenja, da 
ni mogoče obremenjevati dohodka temeljnih organizacij, moramo podčrtati 
razloge, zaradi katerih predlagamo amandma: 

1. Ustava SR Slovenije določa v 188. členu, da delovni ljudje samostojno 
odločajo o obsegu in načinu financiranja splošnih potreb. Prav tako je dan 
postopek sprejemanja obremenitev neto osebnih dohodkov, to je z osebnim- 
izjavljanjem oziroma referendumom. 

2. Znesek prispevka na osebni dohodek je enak, ker je izračunan od iste 
osnove. 

3. Enak način plačevanja prispevkov smo imeli za Bosansko Krajino ob 
potresu leta 1969 in za Skopje leta 1963. 

4. V osnutku zakona je bilo v obrazložitvi navedeno, da je prispevek pred- 
viden iz neto dohodka, ker naj bi se zmanjšali prispevki za skupno porabo 
za približno 2'%. Sedanja zbirna stopnja prispevkov znaša 31,54®/» in je za 
1,46 % večja od zbirne stopnje v letu 1979. 
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5. Resolucija o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za leto 
1980 in resolucija za SR Slovenijo določata 5,0/o počasnejšo rast osebnih do- 
hodkov od dohodka. Dodatne omejitve za vse prejemke so pripeljale številne 
delovne organizacije v brezizhodni položaj, saj številne delovne organizacije 
ne smejo zaposliti niti enega delavca, da ne bi prekoračile izplačanih osebnih 
dohodkov. Rast cen v prvih treh mesecih letošnjega leta in limitiranje osebnih 
dohodkov na izračun november 1979 sta razloga, da ne smemo bremeniti neto 
osebnih dohodkov s prispevkom solidarnosti. 

S predlogom zakona se ne moremo strinjati tudi zaradi tega, ker je v obraz- 
ložitvi danih več možnosti dodatnega financiranja in tudi zaradi nejasnosti 
glede presežkov v občinskih proračunih — 0,50 !°/o občinskega davka iz dohodka 
in podobno. Poleg tega pa moramo predhodno v skladu z 90. členom ustave 
SR Slovenije ugotoviti, da takšen zakon ne more biti sprejet, če ne bomo pred- 
hodno ugotovili, da so sredstva zagotovljena iz neto osebnih dohodkov. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Predlog amandmaja in ob- 
razložitev ste dobili na klop, tako da ga imate pred seboj. Zeli še kdo razprav- 
ljati? (Da.) K besedi se je prijavila poročevalka Odbora za finance našega zbora, 
tovarišica Francka Herga. Prosim! 

Francka Herga: Tovarišice in tovariši delegati! Odbor za finance 
se je ob razpravah ob sprejemanju zveznega sistemskega zakona, ki naj bi 
zagotavljal potrebna sredstva za pokrivanje škode v Črni gori ter ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona in osnutka tega zakona, katerega danes obravnavamo 
in sprejemamo v končni fazi, vseskozi zavzemal, da ne moremo teh dodatnih 
sredstev, ki jih mora zagotoviti naša republika za pokrivanje škode v Črni gori, 
nameniti iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela. Odbor je menil, 
da bi bila takšna zahteva oziroma odločitev tudi v nasprotju z današnjo raz- 
pravo delegatov ob obravnavi 3. točke dnevnega reda, ko smo ugotavljali, 
kakšna je reproduktivna in akumulativna sposobnost v temeljnih organizacijah 
združenega dela. 

Želim poudariti, da so se delegati v odboru vseskozi zavzemali, da je po- 
trebno izpolniti obveznost in zagotoviti sredstva iz osebnih dohodkov delavcev. 
Tudi ob obravnavi osnutka zakona na eni izmed predhodnih sej zbora, ni bilo 
pripomb k predloženemu osnutku zakona. Menimo, da delegati, ki so predlagali 
amandma, nimajo čisto prav, ko se v svoji obrazložitvi sklicujejo na 90. in 
188. člen ustave SR Slovenije, kar bo lahko utemeljila tudi Zakonodajno- 
pravna komisija oziroma njeni člani. 

Prav tako smo mnenja, da je sicer res, da smo se z letošnjo resolucijo 
dogovorili za omejevanje skupne in osebne porabe in da bo ta nova obveznost 
vplivala na realni standard vseh delovnih ljudi in občanov, vendar pa glede 
na obstoječe stanje v gospodarstvu, ne moremo dodatno obremenjevati do- 
hodka temeljnih organizacij. Prav zaradi tega se tudi odbor zavzema za to, 
da sprejmemo predlog zakona v predloženem besedilu, torej da namenimo ta 
sredstva iz naših osebnih dohodkov. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Slišali smo poročevalko Od- 
bora za finance našega zbora in mislim, da bi glede na njeno razpravo in pred- 
hodno razpravo, vendarle povprašali, če se še kdo želi vključiti v razpravo? 
(Da.) 
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Besedo ima poročevalec Zakonodajno-pravne komisije, tovariš Tone Ku- 
gonič. 

T-one Kug o nič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede amandmaja, ki ga je predložila skupina delegatov iz 38. okoliša Ljub- 
ljana-Šiška k 2. členu predloga zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v 
letih 1980 in 108)1, Zakonodajno-pravna komisija meni, da je predloženi amand- 
ma z vidika zakonodaje sprejemljiv, da pa se postavlja vprašanje primernosti 
sprejema amandmaja. Pri tem pa je potrebno povedati, da se predlagatelj 
sklicuje na napačna ustavna določila. 188. člen ustave SR Slovenije govori o 
sredstvih občine in ne o sredstvih, ki jih daje republika, kot solidarnost drugi 
republiki. 90. člen ustave govori, da mora organ ugotoviti, da so zanje zagotov- 
ljena sredstva, glede na to, da gre za sredstva iz osebnih dohodkov. Mislim, 
da so ta zagotovljena sredstva vendarle na nek način ugotovljena. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Vprašujem predstavnika Izvršnega sveta, 
če želi besedo? (Ne.) 

Slišali smo torej predlog in obrazložitev amandmaja, ki ga je predložila 
skupina delegatov 38. okoliša in negativno mnenje poročevalke Odbora za fi- 
nance našega zbora. 

Vprašujem delegate 38. okoliša, ali vztrajajo pri predloženem amandmaju? 
(Da.) 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem amandma skupine dele- 
gatov 38. okoliša Ljubljana-Šiška k 2. členu predloga zakona. Kdor je za pred- 
lagani amandma, naj prosim glasuje! (77 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(20 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (23 delegatov.) 

Ugotavljam, da je amandma delegatov 38. okoliša Ljubljana-Šiška sprejet 
z večino glasov. 

Na glasovanje dajem amandma Zakonodajno-pravne komisije k 12. členu 
predloga zakona, ki je razviden iz njenega poročila. Predlagatelj se z amand- 
majem strinja. Vprašujem odbor, če se strinja z amandmajem? (Da.) Kdor je 
za amandma Zakonodajno-pravne komisije, naj prosim glasuje! (108 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (17 delegatov.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 12. členu 
predloga zakona sprejet z večino glasov. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o dodatnem prispevku solidarnosti 
v letih 1980 in 1981 v celoti. 

K besedi se je prijavil podpredsednik Izvršnega sveta tovariš Dušan Ši- 
nigoj. 

Dušan Šinigoj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Želim poudariti, da zakona s takšnim amandmajem kot ste ga izglasovali Iz- 
vršni svet ne more sprejeti, ker ni konsistenten — nima kritja. Zato predlagam, 
da v skladu s poslovnikom ugotovimo, da moramo zakon umakniti. 

Predsednik Emil Tomažič: Slišali smo izjavo podpredsednika Iz- 
vršnega sveta. Predlagam, da prekinemo to točko dnevnega reda in počakamo 
na obvestilo, v kakšnem besedilu je bil ta zakon sprejet v Zboru občin. 
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Prekinjam torej to točko dnevnega reda, na katero se bomo vrnili kasneje. 
Odrejam 35 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.55 in se je nadaljevala ob 12.45.) 

Predsednik Emil Tomažič: Predlagam, da nadaljujemo sejo z ob- 
ravnavo 4. točke dnevnega reda, ki smo jo prekinili pred odločanjem o pred- 
logu zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1980 in 1981. 

Med tem sem dobil obvestilo, da je Zbor občin sprejel predlog zakona 
skupaj z amandmajem Zakonodajno-pravne komisije k 12. členu. Gre torej 
za to, da nismo usklajeni z Zborom občin. Obveščen sem, da želi predstavnik 
Izvršnega sveta posredovati stališče Izvršnega sveta k amandmaju skupine 
delegatov 38. okoliša za gospodarsko področje, Ljubljana-Šiška. Predlagam 
zboru, da se ponovno vrnemo k razpravi o amandmaju skupine delegatov iz 
38. okoliša. Se zbor strinja s predlogom? (Da.) 

Besedo ima tovarišica Milica Ozbič, podpredsednica Izvršnega sveta in 
republiška sekretarka za finance. 

Milica O z b d č : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Danes je bil delegatom predložen v obravnavo predlog zakona o dodatnem 
prispevku solidarnosti v letih 1980 in 1981, potem ko je predlog za izdajo za- 
kona in osnutek zakona že bil obravnavan v Skupščini SR Slovenije in ko je 
na podlagi danih pripomb predlagatelj pripravil ta predlog zakona z rešitvami 
kot so v njem vsebovane. 

Danes smo bili seznanjeni z amandmajem k predlogu zakona o dodatnem 
prispevku solidarnosti v letih 1980 in 1981, ki ga je predložila skupina dele- 
gatov 38. okoliša. V predhodnem delu razprave, ko je predstavnik predlagatelja 
amandmaja dal obrazložitev amandmaja in ko ste se z glasovanjem zanj od- 
ločali, se od navzočih predstavnikov Izvršnega sveta ni želel nihče vključiti 
v razpravo. Izvršni svet oziroma njegovi predstavniki so se s predlaganim 
amandmajem seznanili tako kot vi delegati, ki vam je bil predložen na klop. 
Izvršni svet o predlogu amandmaja ni mogel razpravljati in do njega zavzeti 
stališča. Zato se v prejšnji razpravi tudi ni mogel izreči, ker do takrat še ni 
zavzel svojega stališča do predloženega amandmaja. V odmoru se je Izvršni 
svet sestal in predloženi amandma tudi proučil ter zavzel svoje stališče. 

Menim, da tako napisan amandma ni dovolj jasen. Iz obrazložitve je sicer 
razvidno, kaj predlagatelji želijo spremeniti v predlaganem zakonu. Ko se 
predlagana sprememba 2. člena zakona postavi v odnos do ostalih rešitev, 
vsebovanih v zakonu, je mogoče zlahka ugotoviti, da zakon o dodatnem pri- 
spevku solidarnosti v letih 1980 in 1981 s tako spremembo 2. člena ne more 
biti obravnavan, ker bi bila taka sprememba v koliziji z vsemi ostalimi členi 
zakona, ne glede na to, da bi tudi v materialnem smislu docela spreminjal 
solidarnost, kot jo urejamo s tem zakonom. 

Po opravljeni obsežni razpravi, ki je potekala vse do priprave predloga 
zakona, se je predlagatelj odločil, da pri izdelavi zakona upošteva eno od 
temeljnih sprejetih načel, in sicer, da se sredstva za izpolnitev solidarnostne 
obveznosti Slovenije zagotovijo iz sredstev za osebno porabo. Zato je z za- 
konom predlagano, da vsi zavezanci plačajo dodatni prispevek solidarnosti iz 
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osebnih dohodkov, iz drugih svojih dohodkov in iz pokojnin, pri čemer ni bila 
uvedena ta izjema, da bi to obveznost prevzemale za delavce organizacije zdru- 
ženega dela in drugi uporabniki družbenih sredstev ter jo poravnali iz dose- 
ženega dohodka organizacij združenega dela. 

Ob sprejemanju resolucije o izvajanju družbenega plana razvoja v letoš- 
njem letu, je bila v tej Skupščini sprejeta opredelitev, da v letošnjem letu ni 
mogoče uvajati dodatnih obremenitev dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela in da je potrebno sredstva za izpolnitev dodatnih obveznosti Slo- 
venije za odpravljanje posledic elementarnih nesreč, nastalih v letu 1979, za- 
gotoviti izključno iz sredstev za osebno porabo. Takšna odločitev je bila v celoti 
podprta tudi v dosedanjem podaljšanem postopku obravnave predloga zakona, 
posebej še zato, ker je bila obveznost, predlagana s tem zakonom, v postopku 
obravnave zakona zmanjšana, na zahtevo razpravljalcev, na polovico in ker 
je bilo hkrati predlagano, da se manjkajoča sredstva zagotovijo s povečanjem 
stopnje republiškega prometnega davka. 

Navedbe v obrazložitvi k predlaganemu amandmaju, da se z zakonom uvaja 
dodatni prispevek solidarnosti iz čistih osebnih dohodkov, seveda v tem kon- 
tekstu niso utemeljene. S predlaganim zakonom se uvaja obveznost plačila 
dodatnega prispevka iz osebnih dohodkov, kar pomeni, da se pokriva iz raz- 
porejenih sredstev čistega dohodka za osebne dohodke v okviru z resolucijo 
določenih stopenj rasti osebnih dohodkov, ob dosedanjem veljavnem obsegu 
obremenitev osebnih dohodkov. Navedbe v obrazložitvi k osnutku zakona, da 
bo predlagana uvedba dodatnega prispevka solidarnosti deloma kompenzirana 
z znižanjem stopenj prispevkov za financiranje dejavnosti samoupravnih in- 
teresnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti, so bile realizirane, vendar 
različno v različnih občinah in v odvisnosti od odločitev, ki so jih sprejemale 
skupščine teh skupnosti v posameznih občinah. 

Iz navedenega izhaja, da utemeljitve k predlaganemu amandmaju ne 
opravičujejo odločitve, da spreminjamo predlagano ureditev in s tem določitev 
vira sredstev, iz katerega se poravnava obveznost delavcev v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela za plačilo dodatnega prispevka solidarnosti, še zlasti, 
ker je bila odločitev o predlagani ureditvi v dosedanjih razpravah, začenši od 
razprav v zvezi s sprejemanjem resolucije, kakor tudi vse do razprav ob pred- 
ložitvi predloga zakona v skupščinsko obravnavo preverjena in to ne samo 
v skupščinskih strukturah, temveč tudi v družbenopolitičnih in drugih dele- 
gatskih strukturah v naši republiki. 

Zaradi tega in zaradi številnih drugih razlogov, ki so napisani v obraz- 
ložitvi zakona, vas moram obvestiti, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ne more sprejeti predlagane spremembe 2. člena zakona o dodatnem prispevku 
solidarnosti v letih 1980 in 1981 in zato priporočamo, da bi o tej svoji odločitvi 
vendarle še enkrat razmislili. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Slišali smo stališče Izvršnega sveta do 
predloženega amandmaja skupine delegatov 38. okoliša. Ob tem bi želel opo- 
zoriti, da prihajamo v relativno težko situacijo pri sklepanju o tako pomembni 
zadevi, med drugim tudi zaradi tega, ker prihajamo z amandmaji, ki posegajo 
v bistvo zakona tako rekoč na samo sejo in je premalo časa, da bi se o zadevi 
dovolj dobro pogovorili, stvari razčistili in se skušali v predhodnem postopku 
uskladiti. Tako smo potem soočeni z dejstvom, da nam nazadnje kot edini način 
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usklajevanja ostane le glasovanje, kar pa gotovo ni v korist kvaliteti sprejetih 
rešitev. 

Želel bi opozoriti še na nekaj drugega. Izvršni svet kot tudi naš Odbor 
za finance je pri odločitvah za takšne rešitve vodilo spoznanje, o katerem smo 
danes že govorili, in sicer pri 3. točki dnevnega reda, ko smo obravnavali pro- 
blematiko akumulativne in reproduktivne sposobnosti gospodarstva, da v se- 
danji težki situaciji ni mogoče dodatno obremenjevati gospodarstva, medtem 
pa amandma, ki smo ga prej imeli v obravnavi, od tega načela v osnovi odstopa. 

Želi še kdo razpravljati o tem amandmaju? Besedo ima poročevalec ZakonO- 
dajno-pravne komisije, tovariš Tone Kugonič. 

Tone Kugonič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Stališče, ki sem ga dal prej v imenu Zakonodajno-pravne komisije, dopol- 
njujem z naslednjim. 

Zakonodajno-pravna komisija je v svojem poročilu z dne 16. 4. 1980 pod- 
prla predlog, ki vsebuje v 1. točki 2. člena določbo, da plačujejo dodatni pri- 
spevek solidarnosti delavci iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja po pred- 
pisih o delovnih razmerjih, razen od izplačil iz sredstev skupne porabe. 

Predloženi amandma vsebuje konceptualno drugačen pristop, zato Zakono- 
dajno-pravna komisija ne more podpreti amandmaja, ki namesto osebnih do- 
hodkov obremenjuje dohodek temeljne organizacije združenega dela. Ustavna 
podlaga, ki jo navajajo predlagatelji amandmaja, to je določba 188. člena 
ustave SR Slovenije, po mnenju Zakonodajno-pravne komisije ni dana. To smo 
povedali tudi v prvem stališču. 

Ustavna podlaga za zakon, ki ga sprejemamo, je predvsem določba 1. od- 
stavka 35. člena ustave SR Slovenije, ki jo navaja predlagatelj zakona v obraz- 
ložitvi. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Glede 
na ugotovitve, da je Zbor občin sprejel zakon brez amandmaja k 2. členu, 
in glede na negativno stališče Izvršnega sveta do predloženega amandmaja in 
tudi glede na pravkar posredovano stališče Zakonodajno-pravne komisije, pred- 
lagam zboru, da se pred odločanjem o predlogu zakona ponovno opredelimo 
do amandmaja skupine delegatov k 2. členu. Vprašujem zbor, če se strinja s tem 
predlogom? (Da.) Morda kdo nasprotuje temu predlogu? (Nihče.) 

Ponovno dajem na glasovanje amandma skupine delegatov 38. okoliša, k 2. 
členu. Kdor je za amandma skupine delegatov, naj prosim glasuje! (32 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (52 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (36 delegatov.) 

Ugotavljam, da amandma skupine delegatov 38. okoliša k 2. členu ni sprejet. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o dodatnem prispevku solidarnosti 

v letih 1980 in 1981 v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! 
(92 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (17 delegatov.) Se je kdo vzdržal? 
(22 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 
1980 in 1981 sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev zaklonišč za republiške organe 



36. seja 173 

in organizacije v obdobju od leta 1981 do leta 1990, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Želita poročevalca odbora 
in komisije dopolniti poročila? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. K razpravi se je prijavil tovariš Franc Cvetko, delegat 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Franc Cvetko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov s področja gospodarstva 16. okoliša, Maribor podpira prizade- 
vanja za uresničevanje koncepta graditve zaklonišč. S predloženim zakonom se 
določa program investicijskih vlaganj v SR Sloveniji v graditev zaklonišč in 
njihovo opremljanje za potrebe republiških organov in organizacij. Vendar pa 
ob sprejemanju tega zakona želimo opozoriti, da stanje na področju graditve 
zaklonišč v šolah, vzgojnovarstvenih zavodih, zdravstvenih organizacijah in 
organizacijah združenega dela materialne proizvodnje ni zadovoljivo. 

V sedanjem obdobju izvajanja resolucijskih usmeritev z vidika stabiliziranja 
gospodarstva naštete organizacije in drugi ne bodo uspeli dosledno uresničiti 
določil zakona in drugih predpisov o graditvi zaklonišč. Zato priporočamo Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pri določanju dinamike in obsega inve- 
sticijskih vlaganj v posameznih letih upošteva stabilizacijska prizadevanja in 
prizadevanja, da je potrebno izvajati gradnjo zaklonišč tudi še v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih. 

Delegati opozarjamo tudi na zaupnost tega gradiva in na to ali ne bi kazalo 
ob sprejemu tega zakona dati obširnejšo obrazložitev. Želeli bi zvedeti tudi za 
mnenje republiškega štaba civilne zaščite o tej problematiki glede na usme- 
ritve, ki jih je sprejel na zadnjem zasedanju. 

Zato predlagamo, da se sprejem predloga zakona začasno odloži. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi 
nihče razpravljati, predlagam, da predstavnik Izvršnega sveta da dodatno obraz- 
ložitev zakona. 

Besedo ima tovariš Miran Bogataj, svetovalec Republiškega sekretarja za 
ljudsko obrambo. 

Miran Bogataj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zasnova oziroma obveznost graditve zaklonišč izhaja iz leta 1975, ko je svet 
Predsedstva SR Slovenije sprejel sklep o obveznosti graditve zaklonišč v Slo- 
veniji. 

Ta sklep je bil podrobnejše razdelan v zakonu o ljudski obrambi v letu 
1976. Na podlagi izkušenj, pridobljenih pri graditvi zaklonišč v nadaljnjem 
obdobju, je v preteklem letu svet Predsedstva SR Slovenije za ljudsko obrambo 
obravnaval problematiko gradnje zaklonišč v Sloveniji, jo ocenil in hkrati 
v juliju preteklega leta obravnaval tudi osnutek tega zakona o investicijskih 
vlaganjih SR Slovenije v graditev zaklonišč za republiške organe in organizacije 
v obdobju od 1981—1985 oziroma po varianti od 1981—1990. 

Pri tem je svet podprl izdajo tega zakona kot sestavni del zasnove oziroma 
koncepta graditve zaklonišč v Sloveniji. Podporo izdaji tega zakona oziroma 
sprejemu tega zakona, je dalo tudi Predsedstvo konec preteklega leta. 

Hkrati pa je svet Predsedstva naložil, da se analizira tudi stanje zaklonišč 
v organizacijah, v šolah, v zdravstvenih organizacijah in v vzgojnovarstvenih 
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organizacijah. To obravnavo je svet Predsedstva SR Slovenije za ljudsko obram- 
bo opravil pred kratkim in pri tem ugotovil, da se zlasti v zadnjih letih začenja 
tudi v teh organizacijah ta problematika uspešno reševati. 

V skladu s tem in upoštevajoč zaključke, ki jih je sprejel svet in Pred- 
sedstvo v preteklem letu na tem področju ter ob obravnavi stanja zaklonišč v 
omenjenih organizacijah, je bil pripravljen, v skladu s pristojnostmi Predsed- 
stva, predlog stališč in usmeritev za gradnjo zaklonišč v SR Sloveniji. 

Ta stališča oziroma to usmeritev, ki opredeljuje usmerjanje graditve zaklo- 
nišč v bodoče na področju Slovenije kot sestavni del urejanja prostora za ob- 
rambo in zaščito, je obravnaval svet na svoji zadnji seji in jih podprl. Prav tako 
pa je ta stališča podprl tudi Republiški štab za civilno zaščito, ki je osnutek 
teh stališč prav tako obravnaval. 

Opozoril bi, in prosim, da se tako razume, da je ta dokument oziroma ta 
predlog za izdajo zakona sestavni del te zasnove in da je, .kot sem poskušal 
obrazložiti, izhajajoč iz tega, tudi sestavini del uresničevanja politike graditve 
zaklonišč v celotni republiki. 

Glede natančnejše obrazložitve bi morda spomnil, da je bila v predlogu za 
izdajo tega zakona in pri obrazložitvi osnutka ta obrazložitev ipodrobnejša in 
tudi ustrezno stopnjevana. Predlog za izdajo zakona je obravnaval zbor v de- 
cembru 1979. Pri samem predlogu zakona je predlagatelj upošteval vse tiste pri- 
pombe, ki so bile dane k osnutku zakona, zlasti tiste, ki so bile dane v zvezi z 
rokom za realizacijo tega zakona. Omenil sem, da je bil osnutek predložen v va- 
riantah od 1981—1985 oziroma od 1981—1990 in je v predlogu ta pripomba upo- 
števana. Drugo, da je potrebno v programu predvideti ne samo graditev zaklo- 
nišč močnejše zaščite, ampak tudi osnovne zaščite, kar je tudi v predlogu upo- 
števano. 

V programu samem bo upoštevana tudi pripomba, da morajo ti objekti 
izpolnjevati pogoje tudi za najnujnejše delovanje organov, za katere so name- 
njeni. V zvezi s pripombo, da obstajajo ^nake potrebe tudi v občinah, te pri- 
pombe ne morejo biti upoštevane v predlogu tega zakonskega besedila, ampak 
so upoštevane v stališčih in usmeritvah, ki so v fazi predloga in bodo v kratkem 
predložena Predsedstvu SR Slovenije v sprejem, katerega pristojnost je tudi, da 
usmerja zakloniščno problematiko v republiki Sloveniji. 

Predlagam, tovarišice in tovariši, da zbor obravnava in odloči o predlogu 
zakona. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Dodatna obrazložitev je bila dana, zato iz 
razprave sledi samo priporočilo skupine delegatov Izvršnemu svetu, da se glede 
določanja dinamike upošteva dejstvo, da smo v dobi stabilizacije. 

Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaklju- 
čujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije 
v graditev zaklonišč za republiške organe in organizacije v obdobju od leta 
1981 do leta 1990. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (123 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (6 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata). 

Ugotavljam, da je predlog zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije 
v graditev zaklonišč za republiške organe in organizacije v obdobju od leta 
1981 do 1990 sprejet z večino glasov. 
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Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o obveznem posojilu za izpolnitev obveznosti SR Slovenije za vračanje anuitet 
za kredite, dane Socialistični avtonomni pokrajini Kosovo iz sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonom- 
nih pokrajin v obdobju do leta 1980, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca od- 
bora in komisije dopolniti poročila? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče 
razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej dajem na glasovanje amandmaja Odbora za finance k 3. in 4. členu 
predloga zakona, ki sta razvidna iz njegovega poročila. Predlagam, da o obeh 
amandmajih glasujemo skupaj. Nasprotuje kdo temu predlogu? (Nihče.) Kot je 
razvidno iz dopisa Izvršnega sveta, se ta strinja z amandmajema in jih predlaga 
kot svoja amandmaja. Vprašujem tudi Zakonodajno-pravno komisijo, če se 
strinja z amandmajema? (Se strinja.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za amandmaja odbora, naj prosim gla- 
suje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(Trije delegati.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Odbora za finance k 3. in 4. členu predloga 
zakona sprejeta z večino glasov. 

Na glasovanje dajem predlog zakona o obveznem posojilu za izpolnitev ob- 
veznosti SR Slovenije za vračanje anuitet za kredite, dane Socialistični avto- 
nomni pokrajini Kosovo iz sklada federacije za kreditiranje hitrejšega raz- 
voja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju do 
leta 1980 v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (114 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (7 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o obveznem posojilu za izpolnitev obvez- 
nosti SR Slovenije za vračanje anuitet za kredite, dane Socialistični avtonomni 
pokrajini Kosovo iz sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju do leta 1980 
sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Predlog zakona ste prejeli danes na klop. Zeli predstavnik Izvršnega sveta 
besedo? (Da.) Besedo ima tovariš dr. Vladimir Fatur, namestnik predsednika 
Republiškega komiteja za energetiko, industrijo in gradbeništvo. 

Dr. Vladimir Fatur: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Vprašanje odgovornosti za jedrske škode in zavarovanja te odgovornosti 
urejata dunajska konvencija o civilni odgovornosti za jedrsko škodo, ki je bila 
ratificirana v SFR Jugoslaviji in je s tem tudi začela veljati pri nas, ter zvezni 
zakon o odgovornosti za jedrsko škodo, razen na področju, ki ga pokriva ta 
predlog zakona. 

Skupščina SR Slovenije je 30. 1. 1980 obravnavala osnutek zakona in v 
celoti sprejela besedilo predloženih členov, tako da ostaja vsebina predloga za- 
kona enaka vsebini iz osnutka. Skrajšan je le naslov. 
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Predlog zakona ureja tista vprašanja, ki jih zvezni zakon prepušča repub- 
liški ureditvi. Določa, da je Republiški komite za energetiko, industrijo in grad- 
beništvo tisti upravni organ v republiki, ki izdaja dovoljenje na podlagi kate- 
rega lahko prevoznik, ki prevaža jedrski material, stopi na mesto odgovornega 
uporabnika jedrske naprave. 

Nadalje, zakon predpisuje obvezno zavarovanje jedrske naprave v višini 
450 milijonov dinarjev. To je v celotni višini, do katere je sicer omejena nje- 
gova odgovornost za jedrsko škodo. Za kritje jedrske škode, nastale med pre- 
vozom jedrskega materiala, pa mora uporabnik jedrske naprave skleniti zava- 
rovanje zgolj v višini 150 milijonov in v višini 2,3 oziroma 5 milijonov dinarjev 
glede na moč, v kolikor gre za eksperimentalne jedrske reaktorje. 

Ta klasifikacija jedrskih naprav je v skladu z zveznim zakonom kot tudi 
v skladu s prakso drugih držav, ki izkoriščajo jedrsko energijo v miroljubne 
namene. Če bi v navedenih primerih jedrska škoda presegla zavarovalno vsoto, 
republika jamči za poravnavo razlike do višine 450 milijonov dinarjev. Nukle- 
arna elektrarna Krško mora imeti po pogodbi z ameriško firmo Westinghouse 
urejeno vprašanje pokritja odgovornosti za jedrske škode. Da se ne bi zavlače- 
valo z dobavo goriva iz Združenih držav Amerike, je vzporedno še potekala ak- 
tivnost Nuklearne elektrarne Krško za sprejem goriva. 

V skladu s stališči Skupščine SR Slovenije, da je osnutek sprejemljiv in so 
bile tako že sklenjene zavarovalne pogodbe v celotni višini odgovornosti za 
jedrsko škodo, kot je to predvidel osnutek in sedaj tudi predlog zakona, je omo- 
gočilo Nuklearni elektrarni Krško, da je že 18. 4. letošnjega leta sprejela prvo 
pošiljko goriva. S tem dnem pa je Nuklearna elektrarna Krško v celoti tudi 
prevzela riziko odgovornosti in je zato nujno, da se to vprašanje tudi pravno- 
formalno reši s sprejemom tega zakona. Iz teh razlogov izhaja tudi potreba, 
da se ta zakon sprejme v časovno pospešenem postopku, ob seveda normalnem 
poteku posameznih faz pri sprejemu zakonov. Predlagamo, da zbor sprejme 
predloženi predlog zakona. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Zakon je predložen po hitrem postopku, 
o čemer smo sklepali ob sprejemanju dnevnega reda. Glede na to, da zakona ni 
obravnaval Odbor za finance, obravnavala pa ga je Zakonođajno-pravna komi- 
sija, ki je v teh primerih, na podlagi poslovnika Skupščine SR Slovenije, posebej 
zadolžena, da poroča zboru, smo danes prejeli tudi njeno poročilo, iz katerega 
lahko razberemo, da Zakonodajno-pravna komisija nima pripomb k zakonu. 

Glede na to, da Odbor za finance in Odbor za družbenoekonomske odnose 
v obravnavi tega zakona v prejšnji fazi nista imela pripomb in predlogov, prav 
tako pa v prejšnji fazi ni bilo pripomb na zboru, menim, da ni potrebno obli- 
kovati posebno skupino delegatov. Kolikor pa bi razprava to pokazala, bomo 
skupino tudi imenovali. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje pred- 
log zakona o zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo. Kdor je z predlog 
zakona, naj prosim glasuje (133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o zavarovanju odgovornosti za jedrsko 
škodo soglasno sprejet. 
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Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o sestavi republiških komitejev, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v 
obravnavo Izvršni svet. 

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

Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! K be- 
sedi se ne bi oglasil, če ne bi imeli danes na klopi amandmaja. Zato želim na 
kratko ponoviti nekatera bistvena vprašanja, ki zadevajo sestavo komitejev, 
določeno z odlokom, ki ga imate danes v obravnavi in odločanju. 

Z zakonom o organizaciji republiške uprave, ki ga je Skupščina SR Slove- 
nije sprejela na svoji seji dne 20. februarja 1980, je bilo ustanovljenih 14 re- 
publiških komitejev. S predloženim odlokom pa se določajo organi in organi- 
zacije ter skupnosti, ki v skladu s 30. členom zakona o sistemu državne uprave, 
delegirajo svoje predstavnike v te republiške komiteje. 

V zakonu je določeno, da se v sestavo komitejev vključujejo republiški 
upravni organi, samoupravne interesne skupnosti na ravni republike, organi- 
zacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti. Dolo- 
čeno število članov komitejev, kar lahko razberete iz odloka, pa bo imenoval 
tudi Izvršni svet, praviloma izmed javnih in družbenih delavcev, ki delajo na 
določenem področju, ki ga pokriva komite. 

Odlok torej pomeni zgolj izpeljavo in konkretizacijo zakonskih določb. 
Glede sestave posameznih republiških komitejev pa odlok v splošnih določbah 
napotuje na način delovanja republiških komitejev, ki bo podrobneje urejen z 
njihovimi poslovniki. To se pravi, da uvodni del pravzaprav daje enotno podlago 
za funkcioniranje komitejev. 

Osnovni kriterij pri sestavi komitejev je bil, da se vanje vključujejo vsi 
tisti dejavniki, katerih trajno in organizirano sodelovanje v komitejih je po- 
trebno za uspešno reševanje vprašanj na določenem področju. 

Sestava posameznih republiških komitejev je zato odvisna od števila in 
vrste subjektov, ki delujejo na posameznem področju, tako da se zagotavlja 
že predhodno usklajevanje interesov in delovanje na tem področju. 

Raznovrstnost področij in značaj nalog republiških komitejev je tisto, 
kar pogojuje njegovo konkretno sestavo in število članov. 

Skladno z usmeritvijo sistemskega zakona, da gre v kolegijskih upravnih 
organih prvenstveno za sodelovanje upravnih organov, so v sestavo posameznih 
komitejev vključeni tisti republiški upravni organi, ki morajo glede na svoje 
naloge, nenehno obsežno, zlasti pa organizirano sodelovati v posameznih ko- 
mitejih. Na delovnih področjih republiških upravnih organov namreč obstajajo 
stične točke in mejne naloge, ki narekujejo trajno in intenzivno sodelovanje, 
kot ga je sicer mogoče zagotoviti v oblikah in načinih medsebojnega sodelovanja, 
ki ga določa zakon. 

Druga kategorija, to so samoupravne interesne skupnosti, so v vseh pri- 
merih vključene v republiški komite, ki je ustanovljen za njihovo področje. 
Seveda pa je organiziranost samoupravnih interesnih skupnosti različna. Na 
nekaterih področjih deluje več samoupravnih interesnih skupnosti, na drugih 
pa samo ena. 

Podobno velja za splošna združenja in gospodarsko zbornico. V skladu 
z njihovo novo organiziranostjo in delitvijo nalog po zakonu o gospodarskih 
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zbornicah in njihovih statutih so prvenstveno zastopana splošna združenja, go- 
spodarska zbornica pa le tedaj, če gre za splošnejše naloge, ki jih lahko po- 
kriva predvsem, ali samo zbornica. 

Predlog odloka je bil v tem smislu pripravljen skupaj z gospodarsko zbor- 
nico. Posamezne organizacije združenega dela so v komite neposredno vklju- 
čene le izjemoma, kadar je njihova dejavnost specifična, ali če gre za njihov 
poseben pomen za določeno področje kot npr. Luka Koper, Splošna plovba, ki 
sta vključeni v Komiteju za promet in zveze itd. Pogosteje pa so v komitejih 
zastopane visokošolske temeljne organizacije ter strokovne institucije, pri čemer 
je bil upoštevan tudi teritorialni vidik, to se pravi zastopanost iz posameznih 
predelov Slovenije. S predlaganimi amandmaji se njihova udeležba še povečuje. 
S tem seveda opozarjam, da imate že ob originalnem gradivu tudi amandmaje, 
ki jih je Izvršni svet sprejel na podlagi razprav delovnih teles Skupščine SR Slo- 
venije oziroma delovnih teles zborov in tudi vašega zbora. 

Izvršni svet je na podlagi pripomb iz razprav do seje Družbenopolitičnega 
zbora pripravil amandmaje, ki jih imate danes na klopi. V sestavi republiških 
komitejev se po teh amandmajih opušča udeležba skupnosti slovenskih občin. 
V posamezne komiteje pa so v večji meri vključene znanstvene in strokovne 
organizacije in najpomembnejši dejavniki s področja družbenega sistema in- 
formiranja. 

Povečano je tudi število članov, ki jih bo Izvršni svet v posamezne komiteje 
imenoval izmed strokovnih in družbenih delavcev. 

Zato Izvršni svet meni, da predlagani amandmaji ustrezno sledijo pripom- 
bam iz razprave in pomenijo izboljšanje predlaganih prvotnih rešitev. 

V razpravah so bile podane še nekatere druge pripombe in mnenja, ki jih 
predlagatelj ni mogel upoštevati, kar je v pismenem materialu tudi posebej 
obrazloženo. Razlogi za to so podrobneje, kot sem rekel, povedani. 

Družbenopolitični zbor je na seji 9. aprila 1980, odlok z amandmaji, kot so 
predloženi s strani Izvršnega sveta, soglasno sprejel. Tudi Zbor občin je na da- 
našnji seji ta odlok že sprejel. 

Izvršni svet bo v skladu s svojo odgovornostjo za usmerjanje in usklaje- 
vanje dela republiških upravnih organov pozorno spremljal delo republiških 
komitejev zlasti z vidika njihove učinkovitosti in operativnosti. V analizi o ures- 
ničevanji zakonov s področja državne uprave, ki bo predložena Skupščini 
SR Slovenije v začetku naslednjega leta, bo glede na sklep Družbenopolitičnega 
zbora, ki je Izvršni svet k temu obvezal, še posebej poročal o delovanju re- 
publiških komitejev. 

Izvršni svet je na svoji včerajšnji seji sprejel stališča k amandmajem, ki sta 
jih predložila skupina delegatov s področja gospodarstva, 39. okoliš, Skupščina 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik in delegacija Zbora občin Skupščine občine 
Krško, ki je predložila svoje amandmaje v Zboru občin, vendar jih je v sami 
razpravi umaknila. 

Stališča Izvršnega sveta do amandmajev ste danes prejeli tudi na klop. 
Izvršni svet je v zvezi z amandmajem skupine delegatov 39. okoliša Skupščine 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik k 20. členu predloga odloka menil, da amandmaja 
ni potrebno sprejeti in spreminjati predlagane sestave Republiškega komiteja 
za kulturo in znanost. Izvršni svet pa se hkrati zavezuje, in o tem je bilo 
včeraj posebej sklepano na seji, da bo prek tistih članov, ki jih sam imenuje 
izmed javnih delavcev, zagotovil v tem komiteju ustrezno zastopanost tako raz- 
iskovalnih kot tudi kulturno-prosvetnih organizacij. 
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Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred- 
laga Zboru združenega dela, da sprejme predlog odloka o sestavi republiških 
komitejev z amandmaji, ki jih je predložil Izvršni svet. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci odbora in komisij do- 
polniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Ernest Noč, delegat Zbora zdru- 
ženega dela za področje gospodarstva, 13. okoliš, Radovljica. 

Ernest Noč: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije iz gospodarskega področja, 13. okoliš ter skupina delegatov za dele- 
giranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na skupnem zase- 
danju 22. 4. 1980 med drugim obravnavala tudi predlog odloka o sestavi re- 
publiških komitejev in imata k temu naslednjo pripombo. 

V 16. členu odloka naj se kot organ, ki delegira svojega predstavnika v Ko- 
mite za promet in zveze, navede tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu SR Slovenije. V kolikor pa predlagatelj odloka meni, da je primerneje, 
pa naj se predstavnik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu SR 
Slovenije vključi v sestav Komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kul- 
turo. 

Delegati so bili mnenja, da je preventiva in vzgoja v prometu kot sestavni 
del sistema družbene samozaščite še posebno odgovorna naloga, ki zahteva 
usklajeno ravnanje vseh delovnih ljudi in občanov kot tudi temeljnih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti. 

Delež Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu SR Slovenije, pa 
je po mnenju delegatov, na področju obravnavanja ter proučevanja cestno pro- 
metne problematike vzgoje in izobraževanja udeležencev v prometu, izboljšanje 
varnosti v prometu kot tudi na drugih področjih, tako pomemben, da je po- 
trebno zagotoviti njegovo udeležbo v enem izmed zgoraj naštetih komitejev. 

Predsednik Emil Tomažič: Ponovno moram opozoriti na proceduralni 
problem pri predlaganju takih predlogov. Predlog odloka je v zadnji fazi po- 
stopka, zato bi moral biti ta predlog posredovan v obliki amandmaja. Danes 
glede tega torej ne moremo odločati. Menim pa, da naj se predlog upošteva kot 
priporočilo, da se predstavnik tega sveta vabi na seje ustreznih komitejev. 

K besedi se je prijavil ponovno Jože Pacek, član Izvršnega sveta in re- 
publiški sekretar za pravosodje, upravo in proračun. 

Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Opra- 
vičujem se, vendar to, kar je povedal delegat iz Radovljice, ni seveda nič no- 
vega. Povedati moram, da je bil Svet za preventivo in vzgojo v cestnem pro- 
metu vključen v okviru Republiškega komiteja za promet in zveze. Hkrati vas 
obveščam, da je predstavnik Republiškega komiteja za promet in zveze član 
tega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. To je en razlog, ki ga je 
treba navesti. 

Drugi razlog. Kar zadeva vprašanja s področja varnosti vzgoje v cestnem 
prometu, so predvidene določene zakonske spremembe. Gre tudi za status tega 
sveta in za njegovo novo sistemsko ureditev, ki je bila v obrazložitvi priporočila 
delegata iz Radovljice povedana. 

12* 
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Razen tega želim obvestiti, da velja odgovor Izvršnega sveta enako, kot sem 
ga navedel za amandmaje, ki so bili potem umaknjeni s strani občine Krško 
in za amandmaje iz Viča, da se Izvršni svet prek mene tudi neposredno ob- 
vezuje, da predlaga v sestav republiškega komiteja predstavnika Sveta za pre- 
ventivo in vzgojo v cestnem prometu prek članov, ki jih imenuje Ivršni svet 
v komite. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima 
tovarišica Tanja Šareč, 39. okoliš Ljubljana-'Vič-Rudnik. 

Tanja Šareč: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legati predlagajo amandma, katerega vsebina je v tem, da se Komite za kul- 
turo in znanost razširi z novim članom, ki ga predlaga Zveza raziskovalnih 
organizacij Slovenije na osnovi obravnav in stališč v njihovih delovnih sre- 
dinah, iz katerih izhaja, da je potrebno vključiti v republiške komiteje organe, 
organizacije in skupnosti, katerih tvorno sodelovanje je potrebno za uspešno 
reševanje vprašanj določenih področij. 

Izvršni svet je v svojih amandmajih upošteval večino predlogov skupščin- 
skih odborov in komisij, s čimer je v sestav komitejev vključenih preveliko šte- 
vilo upravnih organov, premalo pa so upoštevane znanstveno-raziskovalne or- 
ganizacnje. Vendar slednje še vedno velja za Republiški komite za kulturo in 
znanost, v katerem so po mnenju delegatov raziskovalne organizacije premalo 
zastopane. 

Glede na delovno področje republiškega komiteja je predlagana vključitev 
Zveze raziskovalnih organizacij Slovenije smotrna, saj bi to pripomoglo k večji 
udeležbi in tvornejšemu vključevanju raziskovalnih organizacij pri reševanju 
njihove problematike. 

Republiški komiteji imajo skupno 12 do 20 članov. S predlagano spremembo 
se poveča število članov le za enega člana. Struktura članstva bi se s predla- 
ganim amandmajem okrepila v skladu z zakonskimi usmeritvami, upoštevajoč, 
da je v Zvezi raziskovalnih organizacij Slovenije vključenih 67 družbenoslov- 
nih, ekonomskih, znanstvenih in naravoslovno-tehničnih inštitucij. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Slišali smo tudi obrazložitev k predlože- 
nemu amandmaju delegatov 39. okoliša. 

Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, potem za- 
ključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o 
amandmajih. Kot ste videli, smo prejeli amandma skupine delegatov 39. okoliša 
Ljubljana-Vič-Rudnik k 20. členu. V zvezi s tem amandmajem smo prejeli danes 
stališča Izvršnega sveta, prav tako pa smo s tem v zvezi poslušali posebno ob- 
razložitev predstavnika Izvršnega sveta, iz katere smo razbrali, da se s predlo- 
ženim amandmajem ne strinja. 

Vprašujem predstavnika Zakonodajno-pravne komisije, ali soglaša z amand- 
majem? (Ne.) Ugotavljam, da tudi Zakonodajno-pravna komisija ne soglaša 
s predloženim amandmajem. Vprašujem tudi poročevalca Odbora za družbeno- 
politični sistem? (Se ne strinja.) Tudi poročevalec odbora se ne strinja. 

Skladno s postopkom moram glede na odklonilno stališče Izvršnega sveta 
in delovnih teles Skupščine SR Slovenije ponovno vprašati delegate 39. okoliša, 
ali vztrajajo pri svojem predlogu? (Da.) 
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Prehajamo torej na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmaju sku- 
pine delegatov 39. okoliša, Ljubljana-Vič-Rudnik k 20. členu. Kdor je za amand- 
ma skupine, naj prosim glasuje! (21 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (63 dele- 
gatov.) Se je kdo vzdržal? (34 delegatov.) 

Ugotavljam, da amandma skupine delegatov 39. okoliša, Ljubljana-Vič- 
Rudnik ni sprejet. 

Na glasovanje dajem amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16. in 17. členu predloga odloka. Predlagam, da o 
vseh teh amandmajih glasujemo skupaj. Je kdo proti takemu predlogu? (Nihče.) 
Je potrebno o katerem amandmaju ločeno glasovati? (Ne.) 

Ugotavljam, da se zbor s predlogom strinja. 
Se Zakonodajno-pravna komisija z amandmaji strinja? (Da.) 
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim 

glasuje! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(5 delegatov.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16. in 17. členu sprejeti z večino glasov. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o sestavi republiških komitejev v ce- 
loti. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o sestavi republiških komitejev sprejet 
z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi in o razdelitvi skupnega zneska 
deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih orga- 
nizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1980, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca od- 
bora in komisije dopolniti poročila? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Obveščen sem, da gre v zvezi s 3. b členom za tiskovno napako, ki jo bo 
potrebno odpraviti v končni redakciji besedila akta, zato ni osnove, da to na- 
pako spreminjamo z amandmajem. Odbor za finance namreč predlaga redak- 
cijski amandma. Menim, da zadostuje, da obvestimo Zakonodajno-pravno 
komisijo, ki naj to napako odpravi v končni redakciji. Se zbor s tem strinja? 
(Da.) 

Na glasovanje dajem predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o določitvi in o razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov 
in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skup- 
nosti v SR Sloveniji za leto 1980. Kdor je za predlog odloka, naj prosim gla- 
suje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom SFR Jugoslavije in 
vlado Kanade o zavarovanju investicij, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 
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Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci odborov in komisij dopolniti po- 
ročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o rati- 
fikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom SFR Jugoslavije in vlado 
Kanade o zavarovanju investicij. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! 
(133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 11. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom SFR Jugoslavije in 
Mednarodnim centrom za podjetja v družbeni lastnini v državah v razvoju, 
o sedežu Mednarodnega centra za podjetja v družbeni lastnini v državah v raz- 
voju, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila Skupščina SFR Jugoslavije. 

Želi predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci odborov in komisij dopolniti poročila? 
(Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče 
razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o rati- 
fikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom SFR Jugoslavije in Med- 
narodnim centrom za podjetja v družbeni lastnini v državah v razvoju, o sedežu 
Mednarodnega centra za podjetja v družbeni lastnini v državah v razvoju. Kdor 
je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 12. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dopolnitvi zakona o dovolitvi začasnega kredita SR Bosni in Hercegovini za 
obnovo objektov, ki jih je poškodoval potres v dneh 26. in 27. oktobra 1969. 

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

Danes ste prejeli na klop predlog sklepa, ki je pripravljen na podlagi do- 
sedanjih razprav v delovnih telesih Skupščine in zbora ter v Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije. 

Prosim in predlagam, da ta sklep pogledate. 
Predlagam, da poročevalci delovnih teles, ki so obravnavali ta akt in pred- 

stavnik delegacije, spremljajo današnjo razpravo in po končani razpravi pri- 
pravijo morebitne spremembe ali dopolnitve tako oblikovanega sklepa, ki ga 
imate na klopi. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Želi besedo predstavnik Zakonodajno-pravne komi- 
sije? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in ugotavljam, da ni potrebe po dodatnih spre- 
membah predloženega sklepa. 
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Glede na to, dajem sklep na glasovanje v predlaganem besedilu. Kdor je 
za predlagani sklep, naj prosim glasuje? (128 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dajanju kreditov za obratna sredstva železniškim transportnim organizacijam 
združenega dela. 

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

Danes ste prejeli na klop predlog sklepa, ki je pripravljen na podlagi 
dosedanjih razprav v delovnih telesih Skupščine in zbora ter v Izvršnem svetu. 

Prav tako predlagam, da poročevalci delovnih teles, ki so obravnavala 
ta akt in predstavnik delegacije, spremljajo morebitno današnjo razpravo in 
po razpravi predlagajo spremembe ali dopolnitve predloga sklepa. Sklep imate 
na klopi. 

Želi predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Želi razpravljati predstavnik 
Izvršnega sveta? (Ne želi.) Želita poročevalca odbora in komisije besedo? (Ne 
želita.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Jurij 
Pirš, predstavnik Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški pro- 
met SR Slovenije. 

Jurij Pirš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Želez- 
niško gospodarstvo Ljubljana je ob pripravi tega zakona dalo svoje soglasje 
za njegov sprejem oziroma, se je v okviru Skupnosti jugoslovanskih železnic 
dogovorilo za kriterije za delitev sredstev. Vendar se zdaj strinjamo s pred- 
laganim stališčem republike Slovenije. 

Ob dejstvu, da kljub doslej sprejetim rešitvam ekonomski položaj želez- 
niških transportnih organizacij na omrežju jugoslovanskih železnic ni celovito 
rešen, bi sedanje stališče pojasnil z naslednjim. 

Vsa zadnja leta smo priča popolnoma neustrezni, prenizki rasti cen za 
železniške prevozne storitve, ki bistveno zaostajajo za rastjo življenjskih stro- 
škov. Nastaja vedno večji razkorak, ki ga je potrebno pokrivati bodisi z večjimi 
kompenzacijami bodisi z dotacijami. 

Nivo cen za železniške prevozne storitve je že toliko zaostal za splošnim 
gibanjem cen, da lahko rečemo, da je v vrsti primerov smešno nizek. Prevoz 
cementa na primer iz Anhovega do Kopra stane po tarifah, ki so železnici pred- 
pisane s strani države, trikrat manj kot prevoz po cesti. Prevoz ene tone velja 
približno 100 dinarjev, ob tem pa spet samo pretovor te ene in iste tone iz 
železniškega vagona na ladjo stane okoli 250 dinarjev, to je dva in polkrat več. 

Glede na tolikšno depresiranost cen prevoznih storitev po železnici tudi ni 
jasno, iz kakšnih razlogov to počnemo in za čigavo socialno varnost gre. Tudi 
v letu 1980 so bile cene za prevoze po železnici prepozno odobrene in nižje od 
potrebnih, zato bodo morale biti kompenzacije v letu 1980 zopet večje od pla- 
niranih. 

Ob takem stanju pa je potrebno povedati, da se nekatere železniške 
transportne organizacije v drugih republikah celo pridružujejo demagoškemu 
zadrževanju cen za prevozne storitve po železnici na prenizkem nivoju, pri tem 
pa na drugačne načine iščejo rešitve za pokrivanje izgubljenega dela prihodka. 
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V primeru obravnavanega kredita za obratna sredstva gre za takšen pri- 
mer, ki sploh ne bi bil potreben, če bi bile cene za prevoze po železnici obliko- 
vane na ustreznejši ravni. Zadrževanje cen prevozov po železnici je tudi proti- 
stabilizacijsko. Odnos na tem področju bo potrebno v prihodnje temeljito spre- 
meniti ter narediti cene za železniške prevozne storitve za dejansko ekonom- 
sko kategorijo. V tej smeri so bile dane opredelitve tudi v analizi družbene 
reprodukcije, sredstev za reprodukcijo in akumulativne sposobnosti, ki ste jo 
obravnavali pod 3. točko današnjega dnevnega reda. 

Naj ugotovim, da sedanje stanje zavira tudi uveljavljanje dohodkovnih 
odnosov med delavci na železnici in uporabniki njihovih storitev, poleg tega, 
da je tu še vrsta drugih zavor za uveljavljanje dohodkovnih odnosov na želez- 
nici, predvsem predpisan neustrezen, tog in centraliziran tarifni sistem. V kon- 
čni fazi oboje zavira napore, da bi se storitve železnice bolj prilagodile potre- 
bam uporabnikov ter napore za izboljšanje njihove kvalitete. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ob predvidenem cilju, da bo čim prej po- 
trebno rešiti resnične osnovne probleme sedanjega ekonomskega položaja 
železnice, se strinjamo s stališčem republike Slovenije, da ne da soglasja k 
predloženemu kreditu za obratna sredstva železniškim transportnim organi- 
zacijam. 

Predsednik Emil Tomažič: Slišali smo mnenje Samoupravne in- 
teresne skupnosti za železniški in luški promet do stališča, ki je predmet da- 
našnjega sklepanja in tudi razloge za tako mnenje. Gre torej za stališče Skup- 
ščine SR Slovenije, da ne da soglasja k osnutku zakona o dajanju kreditov za 
obratna sredstva železniškim transportnim organizacijam združenega dela. 

Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem 
razpravo in dajem predlog sklepa v predlaganem besedilu na glasovanje. Kdor 
je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (130 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 14. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o dopolnitvi zakona o javnih cestah, z osnutkom zakona, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, da 
obravnava zakon v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije, in sicer, da se združita prva in druga faza postopka, tako da se 
hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo in osnutek zakona. 

Zeli kdo o predlogu Izvršnega sveta razpravljati? (Nihče.) Če ne želi, bomo 
o njem glasovali. Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog Izvršnega sveta 
o združitvi faz, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije sprejet 
z večino glasov. Tako bomo torej obravnavali in sprejemali hkrati predlog za 
izdajo zakona z osnutkom zakona. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca od- 
bora in komisije dopolniti poročila? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Ivan Kastrevc, delegat Zbora zdru- 
ženega dela za področje gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 
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Ivan Kastrevc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati s področja gospodarstva, 16. okoliš, Maribor, smo ob razpravi o pred- 
logu za izdajo zakona z osnutkom zakona o dopolnitvah zakona o javnih cestah 
podprli zahtevo, da tudi uporabniki javnih cest, vozniki motornih vozil, ki za 
pogon teh vozil uporabljajo plin, plačujejo pristojbino za javne ceste iz na- 
slova uporabljenega goriva za motorno vozilo. 

Ugotavljamo pa, da je formulacija predlagane 2. točke, prvega odstavka 
30. člena zakona o javnih cestah nepopolna. Le-ta zavezuje k plačilu pristoj- 
bine vse uporabnike plina, ki ga prevzemajo ob prodaji na drobno, ne oziraje 
se na namen porabe plačila te pristojbine. Znano je, da se pretežni del plina 
v maloprodaji porabi v gospodinjstvih in za ogrevanje stanovanjskih in po- 
slovnih prostorov, kar pa z uporabo javnih cest nima nobene zveze. 

Na podlagi povedanega bi morala biti predlagana formulacija 2. točke — 
kar predlaga tudi Zakonodajno-pravna komisija — preciznejša ter bi morala 
določiti, da se plačuje oziroma pobira pristojbina za javne ceste le od tistega 
plina v maloprodaji, ki se uporablja za pogon cestnih motornih vozil. Hvala 
lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, 

da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o javnih cestah z osnut- 

kom zakona se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upo- 

števa predloge, dane v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine ter predloge, 
dane v razpravi na seji zbora. 

Želi kdo o predlaganem besedilu sklepa razpravljati, ga spremeniti ali 
dopolniti? (Nihče.) 

Če ne, bomo o njem glasovali. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
glasuje! (123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o družbeni kontroli cen, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet. 

Osnutek zakona je bil objavljen v Prilogi V. Poročevalca. 
Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Borut 

Šnuderl, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za tržišče 
in splošne gospodarske zadeve. 

Borut Šnuderl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predloženi osnutek zakona o družbeni kontroli cen upošteva načelna sta- 

lišča Skupščine, sprejeta ob obravnavi predloga za izdajo zakona in dejstvo, da 
zvezni zakon v celoti in popolno ureja sistem cen in družbeno kontrolo cen ter 
prepušča republikam, pokrajinama in občinam, da v skladu z njegovimi do- 
ločbami uredijo pravice in dolžnosti svojih organov na področju družbene kon- 
trole cen in organiziranje skupnosti za cene na svojih območjih in iz svoje pri- 
stojnosti. 
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Zvezni zakon v okviru urejanja sistema cen in družbene kontrole cen do- 
loča pravice in dolžnosti delavcev v temeljnih in drugih organizacijah zdru- 
ženega dela in delovnih ljudi ter občanov v samoupravnih interesnih skup- 
nostih, krajevnih skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih ter v družbenopolitičnih skupnostih pri oblikovanju cen, pri uskla- 
jevanju cen in pri usklajevanju in urejanju razmerij na področju cen na 
enotnem jugoslovanskem trgu kot tudi njihove pravice in dolžnosti pri izva- 
janju družbene kontrole cen. Navedena vprašanja ureja tako, da podrobno 
opredeljuje in razčlenjuje temelje sistema cen, oblikovanje cen in merila za 
oblikovanje cen in družbeno kontrolo cen, ki jo opravljajo samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti, organizirani potrošniki, skupnosti za cene in organi druž- 
benopolitičnih skupnosti. 

Pri urejanju sistema cen in družbene kontrole cen izhaja zvezni zakon iz 
temeljne ustavne opredelitve, da je pravica delavcev v temeljnih organizacijah 
združenega dela, da odločajo o bistvenih vprašanjih in pogojih za pridobivanje 
dohodka. To pomeni, da je pravica in obveznost delavcev v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela in delovnih ljudi na vseh področjih samoupravnega 
organiziranja, da odločajo o cenah za svoje proizvode in storitve, kot tudi, da 
z delavci v drugih oblikah združevanja dela in sredstev, vzpostavljajo in raz- 
vijajo socialistične, samoupravne in družbene odnose v procesu oblikovanja cen. 
Ta pravica in obveznost pa se mora konstituirati v okviru realnih tržnih 
odnosov in na podlagi družbene lastnine na sredstvih za proizvodnjo, medse- 
bojne povezanosti združenega dela in medsebojne povezanosti združenega dela 
na enotnem jugoslovanskem trgu. 

Ob tem daje zvezni zakon izreden poudarek ustvarjanju tržnih pogojev, 
v katerih se oblikujejo cene, s tem da so vsi nosilci odločitev o cenah dolžni, 
v skladu s svojimi pristojnostmi, vplivati na vzpostavljanje stabilnih tržnih raz- 
merij. Takšne odnose pa je mogoče doseči tako z družbenim planiranjem kot z 
ukrepi ekonomske politike na vseh področjih gospodarjenja. S tem je dan druž- 
benoekonomski okvir za samoupravno vedenje vseh subjektov pri odločanju 
o cenah. Zato je treba merila sistema cen, po katerih se oblikujejo cene, upo- 
rabljati tudi pri sprejemanju ukrepov ekonomske politike. Merila za obliko- 
vanje in družbeno kontrolo cen so bistvena novost novega zveznega zakona 
ter predstavljajo kvalitativne okvire in dejanske ekonomske dejavnike, ki 
vplivajo na gibanje cen. Na ta način se odpravlja dominanten vpliv stroškov- 
nega načela na oblikovanje cen, kar pomeni, da bodo morale pri oblikovanju 
cen v bodoče močneje priti do izraza produktivnost dela, pogoji gospodarjenja in 
razmere na trgu. 

Tudi družbena kontrola cen predstavlja novo kvaliteto, ki se odraža v 
prenosu funkcije kontrole cen na združeno delo. Zakon zato glede družbene 
kontrole cen določa, da le-ta predstavlja kontrolo vedenja subjektov odločanja 
o cenah pri samoupravni uporabi meril in drugih določb zakona. Za oprav- 
ljanje zadev družbene kontrole cen pa določa ustanovitev skupnosti za cene, 
katerih sveti bodo pretežno sestavljeni iz predstavnikov gospodarstva, v njih 
pa bodo zastopane tudi družbenopolitične organizacije, organizacije potrošnikov 
in družbenopolitične skupnosti. Skupnosti za cene bodo poleg nalog s področja 
družbene kontrole cen opravljale strokovno pomoč pri pripravljanju, organi- 
ziranju, vodenju in spodbujanju procesa sporazumevanja in dogovarjanja. Do- 
sedanja funkcija upravnih organov za družbeno kontrolo cen se tako nadomešča 
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s strokovno pomočjo za vzpostavljanje medsebojnih odnosov v združenem delu 
za čim učinkovitejše usklajevanje interesov na področju cen'. 

Ker je zvezni zakon prepustil republikam in pokrajinama, da v svojih 
zakonih uredijo pravice in dolžnosti organov republike in občin na področju 
družbene kontrole cen in organiziranju skupnosti za cene, se vsebina republi- 
škega osnutka zakona zato omejuje le na urejanje teh vprašanj. 

V okviru urejanja pravic in dolžnosti organov republike in občin osnutek 
določa, da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije organ, ki opravlja zadeve 
družbene kontrole cen za proizvode in storitve, ki so pomembni za vso repu- 
bliko. Zadeve družbene kontrole cen, vseh drugih proizvodov in storitev, razen 
seveda tistih, ki so v pristojnosti, federacije, pa bodo opravljali občinski organi, 
pooblaščeni s predpisi občinskih skupščin. Kateri prozvodi in storitve so po- 
membni za vso republiko, bo določeno z dogovorom republike in občin. 

Osnutek zakona o družbeni kontroli cen ureja med omenjenimi zadevami 
družbene kontrole cen, ki naj bi jih opravljal Izvršni svet, tako sklepanje do- 
govorov o izvajanju politike cen, kot tudi ukrepanje na področju cen. To pa 
sega od predpisovanja obveznega začetka postopka družbenega dogovarjanja 
in samoupravnega sporazumevanja prek določanja proizvajalskih, prodajnih 
in zaščitnih cen kmetijskih in živilskih proizvodov ter uvajanja kompenzacij, 
do nastopanja z ukrepi neposredne kontrole cen. 

Na področju organiziranja skupnosti za cene v SR Sloveniji ureja za- 
konski osnutek celovito vsa vprašanja glede ustanovitve republiške skupnosti 
za cene, njenih organov, nalog in načina dela. Vprašanja, ki se nanašajo na 
notranjo organizacijo, na razmerja med organi skupnosti ter na akte skupnosti, 
pa bo urejal statut republiške skupnosti za cene. Glede skupnosti za cene v 
občinah osnutek določa, da se ustanovijo občinske skupnosti za območje ene ali 
več občin, s tem, da se za njihova pooblastila, zagotovitev posebnega družbe- 
nega interesa pristojnosti oziroma naloge in pooblastila njihovih organov, smi- 
selno uporabljajo določbe o republiški skupnosti za cene. 

Ustanovitev skupnosti za cene, izvedena ob samoupravni transformaciji 
celotnega področja sistema in družbene kontrole cen, predstavlja podružblja- 
nje upravnih funkcij na tem področju. Osnutek zakona namreč določa, da 
samoupravne organizacije in skupnosti s samoupravnim sporazumom ustano- 
vijo republiško in občinske skupnosti za cene. Samoupravni sporazum pa se 
sklepa v skladu z družbenim dogovorom, ki ga pred tem sklenejo samoupravne 
organizacije in skupnosti, določene z zakonom in pristojni organ družbeno- 
politične skupnosti. 

Skupnosti za cene bodo kot avtoritativne, specifične organizacije pred- 
stavnikov združenega dela, družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih 
organizacij zagotovile, da se bo uresničeval in spodbujal proces urejanja ravni 
in razmerij cen s samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogovarja- 
njem udeležencev v družbeni reprodukciji. Tako koncipirane organizacije za 
cene morajo prevzeti nase pomembne funkcije družbene kontrole nad vedenjem 
vseh subjektov na področju cen kot tudi funkcije družbene kontrole cen in 
neposredne kontrole cen, ki so jih doslej opravljale družbenopolitične skup- 
nosti. Zato bodo s svojimi akti urejale razmerja na področju cen, s tem, da 
bodo odločale o nekaterih pravicah in dolžnostih samoupravnih organizacij 
in skupnosti, izdajale odločbe v upravnem postopku in sprejemale določene 
ukrepe na področju cen. To pomeni, da bodo imele skupnosti za cene javna po- 
oblastila, pri čemer pa je sestavni del opravljanja javnih pooblastil tudi nadzor 
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ustanoviteljev skupnosti nad njihovim delom in pravica Skupščine SR Slove- 
nije in občinskih skupščin ter njihovih organov, da sodelujejo v upravljanju 
skupnosti ter dajejo smernice za njeno delo. 

Ena temeljnih nalog skupnosti za cene je, da s svojim delom prispevajo 
k temu, da delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela ter 
delovni ljudje in občani v družbenopolitičnih skupnostih in njihovi organi na 
podlagi delovanja ekonomskih zakonitosti in pogojev socialistične blagovne 
menjave urejajo odnose na področju cen, določajo politiko cen in ukrepajo za 
njeno uresničevanje, oblikujejo cene in opravljajo družbeno kontrolo cen. V iz- 
vajanju teh nalog so organi skupnosti za cene odgovorni za izvrševanje svojih 
nalog svojim ustanoviteljem, ' organom družbenopolitičnih skupnosti pa za 
izvrševanje obveznosti in nalog, ki zanje izvirajo iz opravljanja javnih po- 
oblastil. 

Z vsem navedenim glede pravic in dolžnosti organov družbenopolitičnih 
skupnosti in glede organiziranja skupnosti za cene je osnutek zakona o druž- 
beni kontroli cen izčrpal vse možnosti za urejanje vprašanj s področja družbene 
kontrole cen, ki jih zvezni zakon prepušča republikam v urejanje. 

Kljub navedeni enostavni in kratki vsebini zakonskega osnutka, pa so bila 
ob njegovi pripravi in obravnavi sprožena nekatera vprašanja. 

Tako je bilo postavljeno vprašanje, ali naj zakon nosi sedanji naslov, ki je 
pomensko precej širok, ali pa naj nosi naslov, ki bo natančneje odražal vsebino 
vprašanj družbene kontrole cen, urejenih v zakonu. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije meni, v skladu z mnenjem delovnih teles Skupščine, da bi natančen 
naslov zakona vsekakor bolj ustrezal. 

Naslednje vprašanje se je nanašalo na dilemo, v kolikšni meri naj zakon 
prevzame določbe zveznega zakona. Izvršni svet je mnenja, da naj republiški 
zakon glede na dejstvo, da zvezni zakon v celoti in popolno ureja sistem cen 
in družbene kontrole cen, prevzame le tiste določbe zveznega zakona, ki zaradi 
povezave z vsebino zveznega zakona in zaradi večje jasnosti posameznih do- 
ločb omogočajo splosen prikaz pravic in dolžnosti delavcev v organizacijah 
združenega dela ter delovnih ljudi in občanov v samoupravnih organizacijah 
in skupnostih pri oblikovanju cen ter pri usklajevanju in urejanju razmerij 
na tem področju. Ostalih določb ni potrebno prevzemati, obenem pa bi bil 
zakonski osnutek v nasprotju s sprejetimi načeli za pripravo tega osnutka, 
ki so bila določena ob sprejemu predloga za izdajo zakona v sklepu Zbora zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije. 

V navedenih načelih in sklepih je bilo poudarjeno, da naj zakon ne pre- 
vzema in da naj ne ponavlja določb zveznega zakona. Zastavljeno je bilo tudi 
vprašanje, ali naj zakon dopolnjuje in razčlenjuje sistemske rešitve iz zveznega 
zakona. Dopolnjevanje in razčlenjevanje že tako zelo podrobnih določb zvez- 
nega zakona, bi po mnenju Izvršnega sveta pomenilo spreminjanje rešitev, 
vsebovanih v zveznem zakonu in bi v praksi vodilo do tega, da bi za oblikovanje 
cen iz pristojnosti republike in občin veljal drugačen sistem, kot za oblikovanje 
cen iz pristojnosti federacije. 

Zadnje od pomembnejših vprašanj v zvezi z vsebino zakona je, ali naj bo 
razdelitev pristojnosti na področju cen med republiko in občinami določena 
z zakonom oziroma z odlokom Izvršnega sveta ali pa z dogovorom Izvršnega 
sveta z občinskimi skupščinami. Izvršni svet je mnenja, da glede na dejstvo, 
da bodo proizvodi in storitve, ki se štejejo za pomembne za vso državo, do- 
ločeni v juliju tega leta z dogovorom organov federacije, republik in pokrajin 
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in da bo mogoče proizvode in storitve, ki so pomembni za vso republiko, do- 
ločiti šele po sprejetju dogovora na ravni federacije. To pomeni, da je zaradi 
kratkega časa kot tudi zaradi vsebinskih razlogov primernejša oblika dogovor 
kot odlok, za zakon pa verjetno ne bi bilo dovolj časa. 

Iz navedenih stališč Izvršnega sveta glede zastavljenih vprašanj, ki se po- 
vsem ujemajo s predlogi Zakonodajno-pravne komisije, izhaja, da bo potrebno 
izvesti ustrezno skrčenje temeljnih določb zakona. Tako bo oblikovano besedilo 
zakona, pri katerem bodo ustrezno upoštevani predlogi in stališča, dani v do- 
sedanji razpravi. Izvršni svet zato predlaga, da predloženi osnutek zakona o 
družbeni kontroli cen zbor sprejme. Hvala lepa! 

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

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Rudi Šepič, podpredsednik Go- 
spodarske zbornice Slovenije. 

Rudi Šepič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Čeprav 
je namen republiškega zakona o družbeni kontroli cen v tem, da opredeli pra- 
vice in dolžnosti republiških organov in občin na področju družbene kontrole 
cen ter organiziranje skupnosti za cene v Sloveniji, pa menim, da je glede na 
prisotne probleme nujno potrebno opozoriti na nekatera vprašanja in proučiti 
možnosti za reševanje tudi v okviru tega zakona. 

Glede na razmejevanje pristojnosti družbene kontrole cen med družbeno- 
političnimi skupnostmi ugotavljamo, da bo dogovarjanje republik in pokrajin 
o razmejevanju pristojnosti družbene kontrole cen med federacijo in republi- 
kami ter pokrajinama neuspešno, če bo vsaka republika pripravila svoj pred- 
log proizvodov, brez nekih skupno dogovorjenih enotnih izhodišč oziroma kri- 
terijev. 

V Gospodarski zbornici Slovenije smo oblikovali določene kriterije za raz- 
mejitev pristojnosti družbene kontrole cen in predlagali Republiškemu komi- 
teju za tržišče in splošne gospodarske zadeve, da jih prouči in se zavzame za 
njihovo uveljavitev v federaciji. Ker bodo podobni problemi, čeprav verjetno 
v veliko manjši meri, prisotni tudi pri razmejevanju pristojnosti družbene kon- 
trole cen med republiko in občinami, predlagamo, da naj se glede na 19. člen 
osnutka tega zakona ustrezno vključi tudi določba, da bo dogovor republik in 
občin o razmejitvi pristojnosti temeljil na enotnih kriterijih, ki jih bo sprejela 
republiška skupnost za cene. 

Osrednje vprašanje uveljavitve novega sistema cen pa je vsekakor pravilna 
uporaba in razčlenjevanje meril za oblikovanje cen. Če na tem področju ne 
bomo pripravljeni, zakona ne bomo mogli izvajati. To velja tako za organizacije 
združenega dela neposredno, za skupnosti za cene, še posebej pa za zbornice 
in splošna združenja, ki bodo morala na zahtevo organizacij združenega dela, 
ki sodelujejo, ali pa so drugače medsebojno povezane v procesu reprodukcije, 
razčlenjevati merila za oblikovanje cen. Zato smo v Gospodarski zbornici Slo- 
venije že začeli z razčlenjevanjem meril za oblikovanje cen za določene pro- 
izvode v gozdarstvu ter v kmetijstvu in v živilski industriji. Pri tem smo vklju- 
čili raziskovalne institucije in strokovnjake iz navedenih dejavnosti. 

Menimo, da mora biti zakon o družbeni kontroli cen čimprej sprejet, da 
bomo skupaj z drugimi akti v republiki, kot je družbeni dogovor in samo- 
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upravni sporazum o ustanovitvi republiške skupnosti za cene, omogočili, da bo 
vzpostavljena osnova za uveljavitev sistema cen vsaj na začetku leta 1981. 

Sedanje stanje na področju cen, predvsem številne kršitve, ki so v veliki 
meri posledica nesorazmerij med cenami, zahteva, da čim prej preidemo na 
konkretno izvajanje zveznega in republiškega zakona o cenah. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima Ernest Noč, delegat Zbora 
združenega dela za področje gospodarstva, 13. okoliš, Radovljica. 

Ernest Noč: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši! K osnut- 
ku zakona o družbeni kontroli cen imamo delegati 13. okoliša naslednje pri- 
pombe. 

Določila od 6. do vključno 10. člena naj ostanejo predvsem zato, da se 
vključi možnost vpliva potrošniških svetov tudi na predpise o cenah. Na tem 
področju so doslej potrošniški sveti lahko največ storili in tu je bilo doslej 
zabeleženih številčno največ kršitev. Čeprav so pravice in dolžnosti potroš- 
niških svetov določene v drugih predpisih, vemo, da potrošniški sveti še niso 
zaživeli tako kot bi morali, bodisi zato, ker so v organizacijah združenega dela, 
ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev, bili sprejeti kot neke vrste ne- 
pridipravi, bodisi, ker tudi sicer nihče ne more oziroma po zakonu ni pooblaščen 
za kakršnokoli ukrepanje. 

Pomembna je tudi določba, da potrošniški sveti obveščajo pristojne občin- 
ske organe zaradi pravočasnega ukrepanja. Iz teh razlogov menimo, da je pra- 
vilnejše, da določbe od 6. do 10. člena ostanejo v zakonu. 

Varianta k 21. členu naj se črta, ker menimo, da je pravilnejše, da re- 
publiški komite s svojimi strokovnimi organi pripravi gradivo za odločanje 
o pritožbi, izvršni svet pa odloči, da se odločanje o pritožbi ne zaključi v sa- 
mem komiteju. Hvala! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima Slavko Raj h, delegat Zbora 
združenega dela za področje gospodarstva, 30. okoliš, Kamnik. 

Slavko Rajh: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupščina občine Kamnik je na 12. seji Družbenopolitičnega zbora in na 
skupnem zasedanju Zbora združenega dela in Zbora krajevnih skupnosti dne 
21. 4. obravnavala osnutek zakona o družbeni kontroli cen, h kateremu ima 
naslednje pripombe. 

V 10. členu se črta varianta. Členi od 6. do 10. naj ostanejo. 
V 29. členu je potrebno v predpisih, ki določajo pristojnost posameznih 

občinskih organov na področju družbene kontrole cen iz zveznega in tega za- 
kona, določiti skupne osnove za območje SR Slovenije. 

Skupina delegatov za Zbor občin in skupina delegatov za Zbor združenega 
dela, za področje gospodarstva, sta na seji dne 22. aprila 1980, obravnavali 
osnutek zakona o družbeni kontroli cen in poleg pripomb, ki jih je sprejela 
občinska skupščina, sprejeli še naslednje pripombe: 

1. V zakonu ni precizirano, katere ocene so v pristojnosti federacije, katere 
v pristojnosti republike in katere v pristojnosti občine. 

2. Menimo, da bo pri oblikovanju cen proizvodov in storitev imelo odlo- 
čilen vpliv enotno jugoslovansko tržišče na podlagi ponudbe in povpraševanja, 
okvire pa naj bi določili s planskimi parametri. 
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3. Pripominjamo, da delavci v tozd ne morejo glede na 3. člen zakona do- 
volj samostojno oblikovati cene svojih proizvodov in storitev, čeprav bi po 
našem mnenju zakon moral to omogočiti. Nadaljnji členi to samostojnost ome- 
jujejo in je v procesu od oblikovanja do potrjevanja cen predvidena vrsta 
administrativnih postopkov, kar ne kaže na poenostavitev in zmanjšanje vpliva 
administracije. 

4. Menimo, da bodo tudi z novoustanovljenimi skupnostmi za cene v re- 
publikah in občinah nastali veliki stroški. Hvala! 

-Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima tovarišica Olga Štempihar, 
delegatka Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. 

Olga Štempihar: Tovarišice in tovariši delegati! 23. aprila je bil 
na skupnem zasedanju zborov Skupščine občine Kranj kot konference delegacij 
za zbore Skupščine SR Slovenije obravnavan osnutek zakona o družbeni kon- 
troli cen. Na tem zasedanju je bil sprejet naslednji sklep: 

Osnutek zakona kot izpeljava zveznega zakona o družbeni kontroli cen 
natančno ne opredeljuje tistih vprašanj, ki bi se morala urejati v republiki, 
v še manjši meri pa opredeljuje naloge in sestav občinskih skupnosti za cene. 
Zato je potrebno v predlogu zakona posvetiti večjo pozornost občinskim skup- 
nostim za cene ali eventualno tudi medobčinskim. Hvala! 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima tovariš Ivan Ahlin, delegat 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva 32. okoliš, Litija. 

Ivan Ahlin: Tovarišica podpredsednica, delegati in delegatke. Skupina 
delegatov Zbora združenega dela, 32. okoliša, je na zasedanju dne 22. 4. 1980 
ob obravnavi osnutka zakona o družbeni kontroli cen zavzela stališče, da se 
varianta v 10. členu črta, varianta v 21. členu pa naj bi ostala. 

Delegacija meni, da se varianta v 10. členu ne upošteva zato, ker je samo- 
upravno sporazumevanje bistveni del našega družbenopolitičnega in gospodar- 
skega sistema, zato je nujno, da se v čim večji meri uveljavlja tudi v politiki 
cen. Delegacija nadalje meni, da bi z upoštevanjem variante v 10. členu, negirali 
že vzpostavljeni sistem sporazumevanja o politiki cen nasploh. 

K 21. členu delegacija predlaga, da se varianta upošteva in meni, da je 
ustreznejše, če pritožbe rešuje Republiški komite za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve. Prav tako delegacija meni, da se bo na ta način v Republiškem 
komiteju za tržišče in splošne gospodarske zadeve lahko o pritožbah zoper od- 
ločbe republiške skupnosti za cene hitreje in učinkoviteje odločalo. Tak način 
pristopa k odločanju o pritožbah pa vsekakor narekuje sedanji gospodarski 
trenutek in v zvezi s tem čedalje bolj zahtevna politika cen, kar pogojuje hitro 
ukrepanje in selektiven pristop. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? Prijavljenih raz- 
pravljalcev ni več. Besedo ima tovariš Andrej Kržič, delegat Zbora združenega 
dela za področje gospodarstva, 6. okoliš, Velenje. 

Andrej Kržič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Tudi naša skupina delegatov je na svoji seji 23. 4. 1980 obravnavala osnutek 
zakona o družbeni kontroli cen ter v zvezi s tem oblikovala naslednja stališča 
in pripombe. 
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Že ob obravnavi osnutka zveznega zakona o temeljih sistema cen in druž- 
beni kontroli cen septembra lani, smo opozorili na skrajno nevzdržno situa- 
cijo na področju urejanja cen in izvajanja politike cen. Tedaj izraženi po- 
misleki in pripombe se nam pojavljajo tudi sedaj, ko razpravljamo o osnutku 
republiškega zakona. 

Predvsem opozarjamo na probleme, ki so jih izpostavili tudi v Odboru za 
družbenoekonomske odnose, Odboru za finance ter Zakonodajno-pravni ko- 
misiji: 

1. Kot pobudniki in udeleženci v sklepanju samoupravnih sporazumov in 
dogovorov o cenah se pojavljajNo v nekaterih primerih organizirani potrošniki 
in to na ravni občine, republike in federacije. Pri tem pa je odprto vprašanje, 
kdo in kako bo predstavljal te organizirane potrošnike na posameznih nivojih 
družbenopolitičnih skupnosti. Podpiramo predlog Odbora za finance, da bi 
kazalo vlogo potrošnikov pri oblikovanju cen in pri kontroli cen urediti v po- 
sebnem poglavju zakona in tam tudi opredeliti, kdo bo predstavljal organizi- 
rane potrošnike na občinskem, republiškem in zveznem nivoju. 

2. Razmejitvi pristojnosti na področju cen, ki smo jo predlagali za zvezni 
zakon, se je izognil tudi ta osnutek republiškega zakona in ta problem pre- 
pušča v rešitev družbenemu dogovoru republike in občin. Kot smo slišali že 
iz uvodne obrazložitve, bo verjetno to mogoče šele potem, ko bodo z dogovorom 
organov federacije, republik in pokrajin opredeljeni proizvodi in storitve, ki so 
pomembni za vso državo. V reprodukcijskih verigah praviloma nastopajo 
namreč primeri, da so cene v pristojnosti različnih nivojev družbenopolitičnih 
skupnosti, torej na nivoju občine, republike ali federacije. 

Pridružujemo se opozorilu Odbora za finance, da je potrebno poiskati 
enotne kriterije za določanje cen v reprodukcijskih verigah. V nasprotnem 
primeru se bo nadaljevala sedanja praksa parcialnega sporazumevanja, ki po- 
gosto bolj meji na izsiljevanje kot pa na sporazumevanje. V ilustracijo naj 
navedem morda samo nekaj primerov iz Gorenja, s kakšnimi utemeljitvami 
prihajajo dobavitelji z zahtevki za povišanje cen oziroma ponujajo tovrstne 
sporazume. Citiram: »Dodelovanje, posebni tehnološki postopek, doplačilo glede 
na stopnjo dobave, stroški ekologije, pokrivanje izgub, izpadli dohodek, formi- 
ranje ,a' kvalitete namesto ,b' itd.« Zahtevki za tovrstne podražitve pa pravi- 
loma znašajo najmanj 30% ali več. Taki primeri se pojavljajo najmanj enkrat 
ali celo večkrat letno. Hvala lepa! 

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

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema osnutek zakona 
o družbeni kontroli cen. 

2. Predlog zakona o družbeni kontroli cen pripravi Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije upošteva pripombe, predloge in stališča delovnih teles Skupščine ter 
pripombe dane v razpravi na seji zbora. 

Zeli kdo o predlaganem sklepu razpravljati? (Ne.) Če ne, prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje. (126 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 



36. seja 193 

Prehajamo na 16. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o kompenzacijah, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v ob- 
ravnavo Izvršni svet. 

Predlog za izdajo zakona je bil objavljen v Prilogi V. Poročevalca. 
Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Borut 

Šnuderl, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za tržišče 
in splošne gospodarske zadeve. 

Borut Šnuderl : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Sistem odnosov v zvezi z zagotavljanjem kompenzacije v primerih, ko je z akti 
organov republike prizadeta enakopravnost organizacij združenega dela pri 
pridobivanju dohodka in razpolaganju z rezultati dela, doslej ni bil urejen 
z zakonom. Zvezni zakon o kompenzacijah teh vprašanj ne ureja, ker se nje- 
gove določbe nanašajo samo na zagotavljanje tistih kompenzacij, ki se pojav- 
ljajo kot posledica določenih aktov federacije. Zaradi pomanjkanja zakonske 
regulative, so se kompenzacije zato doslej urejale kar z akti tistih subjektov, 
ki so s svojimi odločitvami prizadeli enakopravnost organizacij združenega 
dela pri pridobivanju dohodka in razpolaganju z rezultati dela, s tem, da so 
predpisi, s katerimi so bile uvedene kompenzacije, temeljili kar neposredno 
na ustavnih določbah. Značilno za kompenzacijo iz teh aktov je, da so glede 
na dolžino časa, ko ti akti veljajo, izrazito kratkoročne narave ter da zelo 
neenotno urejajo obveznosti o zagotavljanju kompenzacij. 

To nepovezanost kompenzacij z akti o določanju skupne ekonomske po- 
litike in dileme, ki so se pri izdajanju dosedanjih aktov o kompenzacijah vselej 
vnovič pojavljale glede na raven kompenzacije, podlage za njeno zagotavljanje, 
njene oblike in podobno, je mogoče odpraviti le z zakonom, ki bi za vse pri- 
mere, v katerih organi republike na podlagi določb ustave zagotavljajo kom- 
penzacijo, določal enotno podlago za uporabo teh ustavnih določb. 

Zakon o kompenzacijah bo zagotavljal uresničevanje ustavnih načel in 
določb o enakopravnosti organizacij združenega dela pri pridobivanju dohodka 
in razpolaganju z rezultati dela, s tem, da bo v skladu s 107. členom ustave 
SR Slovenije določal, da bo organ družbenopolitične skupnosti z akti, s kate- 
rimi se določa in izvaja skupna ekonomska politika, določil pogoje poslovanja, 
ki trajneje in v večjem obsegu zmanjšujejo dohodek organizacij združenega 
dela in onemogočajo normalno reprodukcijo, dolžan hkrati določiti in zagotoviti 
ustrezno nadomestilo. Navedene elemente^ ustavne določbe bo zakon podrob- 
neje opredelil, tako da bo določil definicije glede tega, kaj se šteje za akte, 
s katerimi se določa in izvaja skupna ekonomska politika, nadalje, kaj je traj- 
nejše zmanjšanje dohodka in zmanjšanje dohodka v večjem obsegu ter kaj se 
šteje za normalno reprodukcijo. 

V predlogu za izdajo zakona je Izvršni svet že podal opredelitve teh poj- 
mov, ki naj bi jih vseboval zakon o kompenzacijah. 

Tako je po predlogu za izdajo zakona za akte republike, s katerimi se 
določa skupna ekonomska politika, šteti dogovore o temeljih srednjeročnega 
družbenega plana SR Slovenije oziroma ta plan, akte s katerimi se vsako leto 
določa politika izvajanja srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije kot 
tudi druge akte organov republike, s katerimi se za določeno obdobje določa 
skupna politika na posameznih področjih družbene reprodukcije, če se s temi 
dogovori, planom oziroma drugimi akti določajo tudi smernice in okviri za 
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sprejemanje ukrepov, ki jih organi republike sprejemajo za izvajanje te po- 
litike. 

Za akte organov republike, s katerimi se izvaja skupna ekonomska politika, 
pa je treba šteti predpise in druge ukrepe na vseh področjih ekonomskih odno- 
sov, ki jih organi republike izdajo za uresničevanje skupne ekonomske politike, 
vštevši tudi izredne ukrepe oziroma ustrezne predpise, ki jih ti organi izda- 
jajo za preprečevanje ali odpravljanje motenj v družbeni reprodukciji, za var- 
stvo življenjskega standarda občanov ali za uresničevanje drugih skupnih inte- 
resov in ciljev. 

Poleg teh opredelitev ter opredelitev, ki se bodo nanašale na določanje okvi- 
rov za sprejemanje ukrepov, na določanje virov in vrst kompenzacij, sprejema- 
nje aktov o zagotovitvah kompenzacij in na čas zagotovitve kompenzacij, bo 
zakon vseboval tudi opredelitve o tem, kaj se šteje za zmanjšanje dohodka, ki je 
trajnejše in ima večji obseg in kaj se šteje za onemogočanje normalne repro- 
dukcije. 

Izvršni svet je ob obravnavi predloga za izdajo zakona o kompenzacijah že 
zavzel stališče tudi do teh vprašanj in jih posredoval delovnim telesom Skup- 
ščine SR Slovenije. Ob tem pa jih je skupaj z drugimi svojimi stališči o vpra- 
šanjih, ki so bila zastavljena ob pripravi predloga za izdajo zakona, poslal tudi 
Republiškemu svetu za vprašanje družbene ureditve. Svet bo predvidoma ta 
odprta vprašanja obravnaval na svoji seji, dne 7. maja. 

Na ta način bodo do začetka pripravljanja osnutka zakona že razčiščena vsa 
vprašanja glede katerih pogledi zaenkrat še niso povsem enotni. Tako bodo 
lahko dane rešitve poleg predlogov in stališč Skupščine SR Slovenije vnešene 
že v osnutek zakona o kompenzacijah. 

Glede na navedeno Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da sprej- 
mete predlog za izdajo zakona o kompenzacijah. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci odborov in komisije 
dopolniti poročila? (Ne želijo.) Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

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

1. Predlog za izdajo zakona o kompenzacijah se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri tem naj upošteva stališča, mnenja, pripombe in predloge delovnih teles 

Skupščine in zbora. 
Želi kdo o predlogu razpravljati? (Nihče.) Če ne, predlagam, da o njem 

glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (118 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 17. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o igrah na srečo, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) "Sprašujem tudi poroče- 
valce odborov in komisij, ali želijo ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovarišica Francka Ovsendk, delegat za 
Zbor združenega dela, področje gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. Prosim! 



36. seja 195 

Francka Ovsenik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov s sedežem v občini Kranj je na seji dne 21. 4. 1980 
obravnavala predlog za izdajo zakona o igrah na srečo ter ga podprla. 

V načelu je bilo mnenje delegatov, da iger na srečo ne smemo v naši družbi 
širiti. Zato tudi v tezah zakona podpirajo vse variantne predloge, ki take re- 
šitve nakazujejo. Člani skupin delegatov so bili mnenja, da naj bo dohodek vsa- 
kega delavca rezultat njegovega dela, ne pa igre na srečo. 

Zaradi točne opredelitve pravde in dolžnosti občinskih upravnih organov 
naj se povsod, kjer je v tezah naveden za finance pristojni občinski upravni 
organ, nadomesti z besedilom: »za družbene dohodke pristojen občinski uprav- 
ni organ«. 

V občinskih upravnih organih so doslej vse pristojnosti glede iger na srečo 
imele davčne uprave. Mnenja smo, da naj bo ta pristojnost tudi v novem zakonu 
dana tem organom. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Razpravljal bo tovariš Franc 
Mertnal, delegat za Zbor združenega dela, področje kulture, 1. okoliš, Ljubljana- 
Center. 

Franc Mermal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Želel bi razpravljati o opredelitvi uporabe loterijskih sredstev in o drugem od- 
stavku obrazložitve na 9. strani predloženega gradiva. 

21. aprila letos je zasedal Koordinacijski odbor za družbene organizacije in 
društva pri Predsedstvu RK SZDL, vendar o teh opredelitvah ni sklepal kot 
organ, pač pa gre bolj za mnenje delovne skupine. 

Ne glede na to netočnost bi rad povedal, da sta naša skupina delegatov in 
tudi Izvršni odbor Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije mnenja, da 
s tako površno rešitvijo v sedanji praksi ne moremo zagotavljati sredstev za 
socialno-humanitarne organizacije na račun drugega. Vsi vemo, da ni dogovor- 
jenih širše verificiranih družbenih načel za zagotavljanje materialnih pogojev 
za delovanje organizacij tehnične kulture. Kulturne in telesno-kulturne orga- 
nizacije lahko te probleme rešujejo v ustreznih samoupravnih interesnih skup- 
nostih. Predvidevam tudi, da se zavedamo pomeiia tehnično kulturne dejav- 
nosti, tako pri vzgoji in izobraževanju ter poklicnem usmerjanju mladine, pri 
pospeševanju našega tehnološkega in sploh gospodarskega razvoja kot tudi pri 
izvajanju koncepta splošne ljudske obrambe. Razprava »Inovacije v narodno- 
osvobodilni borbi« to samo dosledno potrjuje. 

Zato predlagamo, da se v fazi priprave osnutka tega zakona sestanejo pri 
RK SZDL družbene organizacije s socialno-humanitarnega, telesno-kulturnega, 
tehnično-kul turnega področja ter medsebojno uskladijo svoj odnos do novih 
načel delitve loterijskih sredstev. 

Pri tem naj služi izhodišče, da je tudi tehnično-kul turnim organizacijam 
potrebno omogočiti dejavnost in zagotavljati del materialnih sredstev za izva- 
vanje njihovih programov. Prav tako je potrebno zagotoviti nov vir sredstev, 
če enega ukinemo, zlasti kadar gre za skrajno racionalno uporabo in lahko vsak 
izpad sredstev ogrozi določen del dejavnosti. 

Mislim, da je ta razprava tudi v skladu z 2. členom predlaganega zakona. 
Hvala lepa! 
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Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne 
želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. Mislim, da lahko predlagam 
zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o igrah na srečo se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupčine SR Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upo- 

števa pripombe, predloge in stališča delovnih teles Skupščine in zbora ter pri- 
pombe dane v razpravi na seji zbora. 

Zeli kdo o tem predlogu sklepa razpravljati? (Nihče.) Če ne, se moramo o 
njem izreči! Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (125 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet soglasno. 

Prehajamo na 18. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost 
jedrskih naprav, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš dr. Anton 
Fazarinc, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za zdrav- 
stveno in socialno varstvo. 

Dr. Anton Fazarinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupščina SFR Jugoslavije je decembra 1976. leta sprejela zakon o var- 
stvu pred ionizirajočimi sevanji, ki je bil objavljen v Uradnem listu SFRJ, 
št. 54/76. Ta zakon ureja določena vprašanja s področja varstva pred ionizira- 
jočimi sevanji. Natančnejšo ureditev nekaterih vprašanj pa prepušča republi- 
kam, da jih te rešijo z ustreznim predpisom. Zato zveznega zakona brez ustrez- 
nega republiškega zakona ni mogoče v celoti izvajati. Zakon o izvajanju var- 
stva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in 
naprav naj bi kot dopolnilo zveznemu zakonu določil organ, ki izdaja dovoljenja 
za lokacijo, poskusno obratovanje in pogon jedrskih naprav; organ, ki izdaja 
dovoljenja za nabavo in uporabo radioaktivnih snovi; organ, ki odreja evakua- 
cijo; organ, ki ga je treba obvestiti v primeru prevelike obsevnosti ali konta- 
minacije; organ, ki skrbi za evidenco in ki nadzoruje izvajanje izakona in ukre- 
pov za varstvo pred ionizirajočimi sevanji; Organizacije, ki opravljajo meritve 
kontaminiranosti okolja; organizacije, ki merijo izpostavljenost delavcev in 
prebivalstva ionizirajočim sevanjem; organizacije, ki merijo kontaminiranost 
stvari, zraka in delovnih prostorov ter preverjajo brezhibnost inštrumentov in 
varnostnih sredstev in organizacije, ki izvršujej) dekontaminacijo. 

Z zakonom bodo opredeljene tudi naloge nosilcev izvajanja varstva in ukre- 
pov, prav tako pa tudi način financiranja izvedbe opravil s tega področja. Tako 
bo vzpostavljen sistem izvajanja varstva pred ionizirajočimi sevanji in sistem 
ukrepov za varnost jedrskih objektov in naprav, ki bo skupaj z zveznim zako- 
nom predstavljal logično celoto. Sprejetje zakona o izvajanju varstva pred ioni- 
zirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav je še 
posebno potrebno in pomembno zaradi skorajšnjega pričetka delovanja Nu- 
klearne elektrarne Krško. Zato Izvršni svet Skupščini SR Slovenije predlaga, 
da sprejme predlog za izdajo zakona. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se zaveda pomembnosti vprašanj, ki jih 
mora rešiti zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih 
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za varstvo jedrskih objektov in naprav. Če boste, tovarišice in tovariši delegati, 
predlog za izdajo tega zakona danes sprejeli, bo Izvršni svet pri izdelavi osnutka 
zakona natančno proučil in po možnosti upošteval tudi vsa mnenja in pri- 
poročila teles Skupščine in zborov. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želita poročevalca odbora in 
komisije dopolniti poročila? (Ne želita.) 

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

1. Predlog za izdajo zakona o izvajanjih varstva pred ionizirajočimi se- 
vanji in o ukrepih za varnost jedrskih naprav se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upo- 

števa stališča Odbora za družbenopolitični sistem. 
Zeli kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati ali ga dopol- 

niti? (Ne želi.) Če ne, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, 
naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Ker je skupina delegatov, ki smo jo oblikovali za spremljanje razprave 
k 3. točki dnevnega reda, končala svoje delo, predlagam, da se vrnemo na 
3. točko dnevnega reda. 

Prosim predstavnika skupine delegatov, da poroča zboru. Besedo ima 
tovariš Ivan Zelenšek, član skupine. Prosim! 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je proučila razpravo na seji Zbora združenega dela k ana- 
lizi družbene reprodukcije sredstev za reprodukcijo in akumulativno sposobnost 
gospodarstva, ki jo je zboru predložil Izvršni svet in k predlogu sklepa, ki ste 
ga delegati danes prejeli na klop ter predlaga naslednje dopolnitve in spre- 
membe. 

V 2. točki na drugi strani je potrebno v prvi alinei črtati besedilo: »po- 
trebno je proučiti obstoječe mehanizme avtomatičnega zajemanja sredstev iz 
dohodka za skupne in splošne potrebe in namesto njih izoblikovati mehanizem 
za usklajevanje naraščanja ter porabe z gibanjem dohodka«, tako da se alinea 
glasi: »zagotoviti, da bodo naraščale obveznosti iz dohodka in vse oblike po- 
rabe počasneje od rasti dohodka ter s hitrejšim razvojem svobodne menjave 
dela vezati sredstva za programe in njihovo uresničevanje v skladu s spora- 
zumi o temeljih planov«. 

Na 3. strani se v četrti vrsti, tretja alinea, za besedami: »bank in finančnih 
služb« doda beseda: »posebnih«, tako da se to besedilo glasi: »bank in posebnih 
finančnih služb«. 

Na 4. strani se besedilo v sedmi vrsti 4. točke dopolni tako, da se glasi: »Po- 
roča zboru o nadaljnjih aktivnih in konkretnih ukrepih na posameznih pod- 
ročjih za izboljšanje reproduktivne in akumulativne sposobnosti gospodarstva«. 

Za prvim odstavkom se doda drugi odstavek, ki se glasi: »Do prihodnje seje 
naj Izvršni svet poda Zboru združenega dela pregled programa aktivnosti za 
realizacijo danes sprejetega sklepa«. 
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V predlogu sklepa se doda nova 5. točka, ki se glasi: »Izvršni svet naj v 
prihodnje hkrati ob obravnavi poročila o nadaljnjih aktivnostih pri spreje- 
manju periodičnih in zaključnih računov predloži Skupščini SR Slovenije tudi 
dokument o problematiki akumulativne in reproduktivne sposobnosti gospo- 
darstva«. 

Predsednik Emil Tomažič: Ker moramo sprejeti dva ločena sklepa, 
predlagam, da najprej opravimo razpravo o prvem delu predloga sklepa. Slišali 
smo stališče skupine delegatov glede sklepa k analizi družbene reprodukcije. 
Vprašujem, ali želi kdo o poročilu skupine delegatov razpravljati? Ali ni rok, 
da Izvršni svet poda Zboru združenega dela pregled programa aktivnosti do 
naslednje seje, prekratek? 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik! Skupina je pazljivo sledila vaši 
razpravi dn je prišla do ugotovitve, da je takšen sklep edina možna oblika obvez- 
nosti za Izvršni svet, da pripravi takšen plan aktivnosti. Zakaj? Zaradi tega, 
da se nam to ne izmakne iz rok! Zato smo na sejo skupine delegatov povabili 
predstavnika Izvršnega sveta in skupaj izoblikovali dikcijo tega sklepa, tako da 
se tudi Izvršni svet s tem besedilom strinja. 

Predsednik Emil Tomažič: Prehajamo torej na glasovanje. Kdor je 
za predlog sklepa skupaj s predlaganimi spremembami in dopolnitvami, ki 
smo jih sedaj poslušali, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Prosim predstavnika skupine delegatov, da poroča zboru o predlogu skle- 

pov v zvezi z uresničevanjem stališč in priporočil Zbora združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije o nadaljnji aktivnosti pri sprejemanju periodičnih in za- 
ključnih računov za leto 1979 in poročilom o aktivnosti Zveze sindikatov Slo- 
venije pri obravnavanju rezultatov poslovanja in gospodarjenja v letu 1979 
in pripravi planov za leto 1980 v organizacijah združenega dela. Prosim! 

Ivan Zelenšek: Skupina je proučila razpravo na seji Zbora združe- 
nega dela k poročilu o aktivnosti Zveze sindikatov Slovenije pri obravnavanju 
rezultatov gospodarjenja v letu 1979 in pri pripravi planov za leto 1980 v or- 
ganizacijah združenega dela in predlaga k predlogu sklepa naslednje dopol- 
nitve. 

Na 2. strani naj se v 8. vrsti prve alinee za besedo: »družbenoekonomskih 
odnosov« doda naslednje besedilo: »na podlagi zakona o združenem delu, zlasti 
pa na« .. ., tako da se besedilo pravilno glasi: »... v tem okviru je potrebno po- 
sebej oceniti uresničevanje družbenoekonomskih odnosov na podlagi zakona 
o združenem delu zlasti pa na področju pridobivanja...«. 

Pripomba glede racionalizacije zajemanja podatkov je upoštevana v točki 4. 
sklepa na 4. strani. V zvezi s tem sklepom bi želeli opozoriti tudi Skupščino 
SR Slovenije oziroma našo delegacijo v Zveznem zboru, naj čim prej zahteva 
uresničevanje že lansko leto sprejetih sklepov. Potrebne so spremembe nekate- 
rih zakonov s področja zaključnih računov. Dobro bi bilo, da bi v letošnjem letu 
dobili vsaj odgovor na lani zastavljena vprašanja. 
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Predsednik Emil Tomaždč: Slišali smo stališča skupine delegatov k 
sklepu o uresničevanju stališč in priporočil Zbora združenega dela k poročilu 
o aktivnosti Zveze sindikatov Slovenije. Vprašujem, ali želi kdo razpravljati o 
poročilu? (Ne.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog sklepa, s predlaganimi spremem- 
bami in dopolnitvami, naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Vprašujem tudi poroče- 
valca odbora in komisije, ali želita dopolniti poročilo? (Ne.) Pričenjam raz- 
pravo! Besedo ima tovariš Janez Plevnik, delegat za Zbor združenega dela pod- 
ročje gospodarstva, 35. okoliš, Ljubljana-Bežigrad. Prosim! 

Janez Plevnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je ob obravnavi predloga za izdajo zakona o varnosti 
na žičnicah in vlečnicah sprejela naslednje stališče. Sedanje stanje, v katerem se 
nahajajo žičnice, je potrebno čim prej odpraviti. 

Najprej pa bi se bilo potrebno dogovoriti za enoten uvoz posameznih znamk 
žičniških naprav, takih, ki ustrezajo našemu terenu. Da to ni težko, dokazuje 
nedavno sklenjeni zvezni dogovor o uvozu le določenih znamk težkih tovor- 
njakov. Le na tak način bo omogočena tehnična standardizacija žičniških naprav 
ter redno vzdrževanje. Glede na vse večje zanimanje za smučanje in vedno 
večjo potrebo po novih žičniških napravah bo kazalo v proizvodnjo teh naprav 
vključiti tudi domačo industrijo, ki bo sposobna opravljati tudi vzdrževalna 
dela. 

V novi zakonodaji bi morali upoštevati zlasti to, da ne bodo vzdrževalna 
dela prepuščena samo vzdrževalcu tako kot sedaj. Vzdrževalna dela bi morale 
opravljati pooblaščene organizacije združenega dela — servisi. Uvoz naprave, 
za katero ni zagotovljenega servisa, pa preprečiti. Še posebno veliko pozornosti 
je potrebno posvetiti vprašanju strokovnosti delavcev, ki žičnice sicer tehnično 
upravljajo, še zlasti naprave, ki jih upravljajo civilnopravne osebe, društva ter 
hkrati tudi opredeliti status le-teh. Ob dejstvu, da je Slovenija zimsko-turistično 
privlačna, da pa ni povezav med posameznimi upravljalci žičniških naprav^ bi 
kazalo razmisliti o ustanovitvi republiške samoupravne interesne skupnosti žič- 
niških naprav, kajti slišati je že, da vsaka žičnica pripravlja svoj samoupravni 
sporazum za svojo samoupravno interesno skupnost. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovarišica Francka Ovsenik, 
delegat za Zbor združenega dela, področje gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. 

Francka Ovsenik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije, Skupščine občine Kranj je dne 21. 4. 1980 obravnavala predlog za 
izdajo zakona o varnosti na žičnicah. Delegati v načelu podpirajo predlog za 
izdajo zakona. Do izhodišč, navedenih v 3. in 5. odstavku na 3. strani, zlasti 
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pa v tretjem odstavku na 4. strani, pa so člani skupine delegatov zavzeli na- 
slednja stališča. 

Za druge delovne in tovorne žičnice je mogoče šteti tudi gozdarske žične 
transportne naprave, oziroma žičnice za spravilo lesa iz gozdov, vendar mo- 
ramo te vrste žičnih transportnih naprav šteti med delovne priprave in na- 
prave za notranji transport. S tako opredelitvijo teh žičnih transportnih na- 
prav, žičnic pa je vprašanje varnosti obratovanja, tudi če potekajo na oblju- 
denih krajih in prostorih, urejeno z zakonskimi in podzakonskimi predpisi o 
varstvu pri delu. Osnova je zakon o varstvu pri delu. (Uradni list SRS, št. 32/74) 

Na podlagi takega izhodišča in opredelitve naj bi bile gozdarske žične trans- 
portne naprave v celoti dosledno in nedvoumno izvzete iz citiranega besedila 
in seveda tudi iz predvidenega predloga in zakona. 

Iz obstoječega zakona o žičnicah (Uradni list SRS št.. 13/67), ki opredeljuje 
vse vrste žičnic enotno, so bile gozdarske žičnice, transportne naprave, pre- 
mične žičnice za transport lesa iz gozdov izvzete na osnovi pravilnika o spre- 
membi pravilnika o tehničnih ukrepih za žičnice šele leta 1967. (Uradni list 
SRS št. 34/68) 

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

1. Predlog za izdajo zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upo- 

števa pripombe delovnih teles Skupščine in zbora in pripombe, dane v razpravi 
na seji zbora. 

Zeli kdo razpravljati o predlogu sklepa? (Ne.) Če ne, prehajamo na glaso- 
vanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (127 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na osnutek dogo- 
vora socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o skupnih 
temeljih vzgojnoizobraževalnega sistema, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil Izvršni svet Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije. 

Danes ste prejeli na klop predlog sklepa, ki je pripravljen na podlagi do- 
sedanjih razprav o tem aktu v delovnih telesih Skupščine in zbora ter v 
Izvršnem svetu. 

Predlagam, da poročevalci delovnih teles, ki so obravnavali ta akt, sprem- 
ljajo morebitno današnjo razpravo in da po končani razpravi, če bo to po- 
trebno, predlagajo morebitne spremembe ali dopolnitve predloga sklepa, ki ste 
ga, kot že rečeno, dobili danes na klop. Zeli predstavnik Izvršnega sveta be- 
sedo? (Ne želi.) Želita poročevalca odbora in komisije dopolniti poročila? (Ne 
želita.) 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovarišica Olga Štempihar, delegat za Zbor 
združenega dela, področje gospodarstva, 11. okoliš Kranj. 

Olga Štempihar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. 
Skupine delegatov so 21. aprila obravnavale osnutek dogovora socialističnih re- 
publik in socialističnih avtonomnih pokrajin o skupnih temeljih vzgojnoizobra- 
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ževalnega sistema. Po razpravi so člani skupin delegatov sprejeli naslednja 
stališča do obravnavanega osnutka družbenega dogovora. 

Podpiramo pobudo za sprejem dogovora, ki bo v osnovah zagotovil čim bolj 
enoten sistem vzgoje in izobraževanja v SFR Jugoslaviji. Dogovor naj omogoči, 
da bodo na osnovi dogovora republike in pokrajini izoblikovali lasten sistem 
vzgoje in izobraževanja. Dogovor naj bo podlaga za nadaljnje sporazumevanje 
in dogovarjanje med republikami in pokrajinama zaradi skupnega in enotnega 
urejanja posameznih vprašanj. Programi skupne vzgojne izobrazbene osnove ne 
morejo biti skupni standard usmerjenega izobraževanja. Dopustiti je treba mož- 
nost pridobivanja strokovne izobrazbe za določena dela in naloge tudi z delom 
skupne vzgojnoizobrazbene osnove. V 4. členu je opredeljeno, da sestavljata 
osnovno vzgojo in izobraževanje predšolska in osnovnošolska vzgoja in izobra- 
ževanje, medtem ko 6. člen določa, da traja osnovna vzgoja in izobraževanje 
8 let, zaradi česar lahko ugotovimo, da ta dva člena nista usklajena. 

Osnovna vzgoja in izobraževanje naj bosta v skladu z definicijo osnovne 
šole le splošno izobraževalna in naj ne vključujeta usposabljanja za določene 
poklice kot to določa 6. člen. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi prosim besedo? 
(Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. Mislim, da 
ni potrebno, da bi se aktivirali poročevalci delovnih teles, tudi glede na to 
razpravo ne. Predlagam, da pogledate sklep, črta se oklepaj v 5. točki. To po- 
meni, da naj se upoštevajo tudi pripombe iz razprave na seji zbora; to, kar smo 
pravkar poslušali. 

Predlog sklepa dajem torej na glasovanje! Kdor je za tako oblikovan sklep, 
naj prosim glasuje! (116 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (6 delegatov.) Se 
je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje, 38. 
okoliš Ljubljana-Siška v zvezi z združevanjem sredstev v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih in namenu njihove uporabe, bo odgovorila tovarišica Milica 
Ozbič, podpredsednica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za finance. 
Prosim. 

Milica Ozbič: Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospo- 
darsko področje, 38. okoliš, Ljubljana-Siška, s katerim so bili posredovani pred- 
logi za reševanje vprašanj nenamenske uporabe združevanih sredstev za finan- 
ciranje razvoja infrastrukturnih dejavnosti, dajemo naslednji odgovor. 

Temeljne organizacije združenega dela in drugi uporabniki družbenih sred- 
stev so večkrat naslovili resornim organom Izvršnega sveta Skupčine SR Slo- 
venije, predvsem Republiškemu sekretariatu za finance, vprašanje, ali <se 
lahko s sklepom skupščine samoupravne interesne skupnosti sredstva, združena 
za razvoj določene infrastrukturne dejavnosti, uporabijo za nadomeščanje amor- 
tizacije materialnih stroškov in drugih izdatkov v poslovanju temeljnih organi- 
zacij — izvajalcev programa skupnosti ter ali na osnovi takšnega sklepa pre- 
nehajo pravice iz naslova združenih sredstev, posebej še v primerih, ko organi 
samoupravnih interesnih skupnosti ne obveščajo temeljnih organizacij — zdru- 
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ževalcev sredstev o znesku sredstev oziroma delu združenih sredstev, ki so bila 
na osnovi sklepa skupščine samoupravne interesne skupnosti uporabljena za 
namene, ki niso bili dogovorjeni ob sprejemanju obveznosti za združevanje 
sredstev. 

Odgovori na navedena vprašanja so bili vedno nedvoumni in jasni. Glede 
na to, da so delavci na svojih zborih s sprejemanjem sklepa o združevanju 
sredstev za razvoj zmogljivosti v železniškem prometu in v energetskem gospo- 
darstvu določili namen uporabe združenih sredstev, bi morali na enak način in 
po enakem postopku sprejeti tudi sklep o spremenjenem namenu uporabe 
dela združenih sredstev z navedbo zneska, ki je bil uporabljen za spremenjen 
namen. Prav tako bi bilo potrebno o nameravani uporabi dispozitivnih določb 
zakonov, tiste, ki so zavezanci po zakonu, obvestiti o delu sredstev, ki bodo 
uporabljena za nadomeščanje stroškov minimalne amortizacije, z navedbo zne- 
ska za spremenjeni namen oziroma z določitvijo odstotka od združenih sredstev. 

Dogovor o spremenjenem namenu uporabe dela združenih sredstev bi moral 
biti po določbah zakonov, s katerimi je bila uvedena obveznost združevanja 
sredstev za tiste temeljne organizacije, v katerih delavci niso sprejeli samo- 
upravnih sporazumov o združevanju sredstev, sprejeti v samoupravnih interes- 
nih skupnostih. Tako samoupravni sporazumi o združevanju sredstev za razvoj 
železniških zmogljivosti oziroma razvoj energetike kot tudi zakoni, s katerimi se 
uvaja obvezno združevanje sredstev za temeljne organizacije, v katerih delavci 
niso sprejeli samoupravnih sporazumov, sicer omogočajo, da se del združenih 
sredstev pod določenimi pogoji uporabi za pokritje obvezne amortizacije osnov- 
nih sredstev v temeljnih organizacijah — izvajalcih programov skupnosti. 

V primerih, da so izpolnjeni pogoji za uporabo teh določb, morajo delavci, 
ki so združevali sredstva za razvoj zmogljivosti, sprejeti odločitev o spremembi 
namena združenih sredstev na enak način in po enakih postopkih, kakor so spre- 
jeli obveznost združevanja sredstev. Pri tem mora biti doseženo najprej so- 
glasje o delu združenih sredstev, ki se vključujejo v celotni prihodek temeljnih 
organizacij — izvajalcev za izvajanje njihovih nalog v procesu enostavne re- 
produkcije, saj se za ta del sredstev delavci odpovedujejo pravici do nadome- 
stila za uporabo združenih sredstev in do vračila združenih sredstev. Odločanje 
o odpovedi pravic do povrnitve združenih sredstev oziroma do nadomestila za 
gospodarjenje z združenimi sredstvi pa poteka na referendumu po določbah 
prvega odstavka 463. člena zakona o združenem delu, podlaga za takšno odlo- 
čanje pa je seveda znani znesek združenih sredstev, za katerega se sprejema 
odločitev o spremembi namena uporabe. 

Republiški upravni organi so z navedenimi pojasnili in mnenji doslej lahko 
usmerjali ravnanje temeljnih organizacij pri spremljanju odločitev o načinu 
opozarjanja o nezakonitem ravnanju organov samoupravnih interesnih skup- 
nosti s področja materialne proizvodnje, medtem ko ni v njihovi pristojnosti, da 
bi z ukrepi, ki jih samostojno sprejemajo, reševali vprašanja družbenoekonom- 
skih odnosov, ki se vzpostavljajo neposredno in avtonomno v procesih zago- 
tavljanja sredstev za dejavnosti v okviru samoupravnih interesnih skupnosti. 
Zato tudi zavračamo trditev, navedeno v delegatskem vprašanju, da Repub- 
liški sekretariat za finance navedena vprašanja rešuje in rešuje, vendar ničesar 
ne predlaga in tudi ničesar ne ukrene, da bi se sredstva uporabila za namene, 
za katera so bila združena. 

Niti Republiški sekretariat za finance niti katerikoli drug republiški uprav- 
ni organ ni teh vprašanj nikoli reševal, ker mu za to niso dodeljene nobene pri- 
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stojnosti, na poziv temeljnih organizacij pa je ta vprašanja proučil in jim 
priporočil način njihovega razreševanja. Zmotno je tudi pričakovati, da bo s 
predložitvijo analize doseženega razvoja družbenoekonomskih odnosov v samo- 
upravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje, ki jo pripravlja Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, na osnovi zadolžitve Skupščine SR Slovenije iz 
februarja 1979, predlagano tudi reševanje materialnih posledic nezakonitih odlo- 
čitev in ravnanja organov samoupravnih interesnih skupnosti. Z analizo bo 
ugotovljeno in ocenjeno le stanje na tem področju ter predlagane možne smeri 
razreševanja vprašanja, ki izhajajo iz obravnavanih odločitev in ravnanja, le-te 
pa se lahko realizirajo samo v okviru in prek samoupravnih interesnih skup- 
nosti materialne proizvodnje. 

V vseh samoupravnih sporazumih 'o združevanju sredstev za razvoj infra- 
strukturnih dejavnosti je namreč vsebovana določba, da se podpisniki dogo- 
vorijo o svojih pravicah in obveznostih v zvezi z združenimi sredstvi v samo- 
upravnih interesnih skupnostih. Tudi v vseh zakonih, s katerimi je uvedena 
obveznost združevanja sredstev za tiste temeljne organizacije, v katerih delavci 
niso sprejeli samoupravnih sporazumov, je vsebovana določba, da se zavezanci 
dogovorijo o svojih pravicah in obveznostih v zvezi z združenimi sredstvi v 
samoupravni interesni skupnosti. 

Niti s samoupravnimi sporazumi niti z zakoni niso bile nobenemu uprav- 
nemu organu dodeljene pravice in odgovornosti, da urejajo vprašanja družbeno- 
ekonomskih odnosov, ki izhajajo iz združevanja sredstev, temveč so bile zadr- 
žane za člane samoupravnih interesnih skupnosti oziroma za njihove organe, da 
jih urejajo na načine in po postopkih, ki so bili dogovorjeni ob njihovi usta- 
novitvi, seveda v okviru veljavnega sistema uresničevanja samoupravljanja de- 
lavcev v združenem delu. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Na delegatsko vprašanje sku- 
pine delegatov za gospodarsko področje, 18. okoliš, Slovenska Bistrica v zvezi 
z vključitvijo razvoja proizvodnje aluminija v planske dokumente SR Slovenije 
za naslednje srednjeročno obdobje bo odgovoril tovariš Andrej Miklavčič, na- 
mestnik predsednika Republiškega komiteja za energetiko, industrijo in grad- 
beništvo. 

Andrej Miklavčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor občin in skupina delegatov za Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije za področje gospodarstva v Slovenski Bistrici 
sta na 31. skupni seji 23. januarja 1980 sklenila, da v obeh zborih Skupščine 
SR Slovenije postavita njenemu Izvršnemu svetu vprašanje, ali so mu poznani 
razlogi zaradi katerih aluminij ni vključen med proizvodne in storitvene de- 
javnosti, ki lahko pomembno prispevajo k pokrivanju rastočih potreb po alu- 
miniju v republiki in k zmanjšanju izvoza oziroma ustvarjanju deviznega 
suficita. 

Obe skupini delegatov sta izrazili željo, da jim Izvršni svet odgovori na 
zastavljeno vprašanje na zasedanjih obeh zborov 20. februarja 1980. Ker pa tega 
na teh sejah, iz razlogov, ki jih bom navedel, ni storil, sta skupini delegatov 
ponovno izrazili željo, da Izvršni svet na eni od sej zborov, najkasneje pa hkrati 
z oblikovanjem osnutka dogovora o temeljih planov SR Slovenije za obdobje 
1981—1985 odgovori na njuno vprašanje. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da so mu delegati iz občine 
Slovenska Bistrica postavili svoje vprašanje že v fazi delovne, strokovne pri- 
prave zasnove'za dogovor o temeljih plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985, 
ko iniciativni odbor za pripravo tega dogovora še zdaleč ni imel zbranih vseh 
gradiv asociacij združenega dela za 4. točko dogovora, ki govori o investicijskih 
programih za prihodnje srednjeročno obdobje. Delovne predloge je iniciativni 
odbor prejemal postopoma, kot mu jih je posredoval Koordinacijski odbor za 
razvoj in ekonomsko politiko pri Gospodarski zbornici Slovenije. Le-ta je gra- 
diva mariborskega Uniala z naslovom »Temeljne smernice in elementi razvoja 
SOZD Unial za obdobje 1981—1985 z usmeritvami do leta 2000« posredoval 
iniciativnemu odboru 15. februarja 1980. Zato smo Unial Maribor že pred sejo 
obeh zborov dne 20. februarja opozorili, da je postalo delegatsko vprašanje 
brezpredmetno, ker so smernice za razvoj industrije primarnega aluminija in 
njegove predelave v SR Sloveniji v celoti, kot jih je posredoval Unial Maribor, 
vključene v delovna gradiva za pripravo dogovora o temeljih plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981—1985. 

Izvršni svet tudi sicer ugotavlja, da doslej še noben razvojni projekt ni bil 
deležen niti podpore niti zavrnitve. V teku je namreč poglobljeno proučevanje 
kompleksnih razvojnih možnosti v okviru planskih organov in Gospodarske 
zbornice Slovenije, ki naj čim jasneje opredeli realne finančne pa tudi suro- 
vinske, energetske in plačilno-bilančne možnosti razvoja slovenskega gospodar- 
stva, upoštevajoč vse vplive, ki nas povezujejo z enotnim jugoslovanskim in 
svetovnim trgom. Razumljivo je, da bodo konkretne razvojne opredelitve upošte- 
vale tudi razvojne kriterije za prihodnje plansko obdobje, ki so še v dodelavi 
in na osnovi katerih bo moralo predvsem združeno delo samo opraviti selekcijo 
svojih razvojnih želja in potreb in jih uskladiti z realnimi možnostmi. 

Kot vsi ostali projekti mora na poti do oblikovanja dogovora o temeljih 
plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 te zapletene in težavne preizkušnje 
prestati tudi aluminijska industrija. Ničesar namreč ni mogoče opredeliti aprio- 
ristično! Vse predloge je treba temeljito proučiti in jih podvreči popolni kon- 
frontaciji z omejitvenimi faktorji, da bi bil dokončen izbor najbolj ustrezen 
in usklajen z razvojnimi potrebami in realnimi materialnimi možnostmi SR 
Slovenije. 

Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije so do podrobnosti znani tako stanje 
kot sprejete razvojne usmeritve v pridobivanju in predelavi primarnega alumi- 
nija v naši republiki. S tem ga je že v lanskem letu seznanila posebna njegova 
komisija, ki se je opredelila za nadaljnji razvoj lastne surovinske osnove na 
področju aluminija v Sloveniji. Na tej osnovi so predelovalci oziroma porabniki 
aluminija, pretežno iz naše republike, tudi že sklenili, da na osnovi izkazanih 
potreb po primarnem aluminiju združijo sredstva v višini 1,65 milijarde dinar- 
jev, kar predstavlja skoraj 30 »/o potrebnih sredstev za rekonstrukcijo in pove- 
čane zmogljivosti v tovarni glinice in aluminija »Boris Kidrič« v Kidričevem. 
Razvojne smernice te industrije pa bo potrebno v prihodnjih mesecih temeljito 
pretehtati še z vidika potrebne količine, moči in cene električne energije, ki je 
glavni omejitveni faktor, kakor tudi z vidika kompleksnega zagotavljanja suro- 
vine, to je primarnega aluminija v celotni reprodukcijski verigi, ki zajema samo 
v naši republiki približno 60 pomembnih delovnih organizacij, ki predelujejo 
oziroma v svojem proizvodnem postopku uporabljajo aluminij. Hvala! 
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Predsednik Emil Tomažič: Na delegatsko vprašanje skupine dele- 
gatov za gospodarsko področje 23. okoliša Krško, v zvezi s problemom glede 
izvajanja resolucije za leto 1980 na področju zunanjetrgovinske menjave, bo 
odgovorila tovarišica Cvetka Selšek, pomočnica predsednika Republiškega ko- 
miteja za mednarodno sodelovanje. 

Cvetka Selšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za gospodarsko področje 23. okoliša Krško je postavila na- 
slednje vprašanje. 

Zakaj sklep Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tu- 
jino št. 0122-1/80 z dne 4. 4. 1980 o začasni določitvi obveznosti fizičnega izvoza 
blaga in storitev ter začasni možnosti fizičnega uvoza blaga in storitev nosilcev 
planiranja ekonomskih odnosov s tujino za leto 1980 (konvertibilno področje) 
in dopolnitev tega sklepa na 23. seji Skupščine z dne 31. 3. 1980 omejuje oprav- 
ljanje izvoznih obveznosti Tovarne celuloze in papirja Djuro Salaj Krško, izva- 
janje pogodbe o dolgoročnem poslovno-tehničnem sodelovanju z Madžarsko ter 
s tem izvajanje resolucije SR Slovenije za leto 1980. 

V zvezi z navedenim vprašanjem meni Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naslednje. 

Način deviznega poslovanja v SR Sloveniji v letošnjem letu ureja samo- 
upravni sporazum o merilih, načinih, pogojih in postopku za dosego dogovorje- 
nega obsega uvoza blaga in storitev ter odliva deviz za leto 1980, sklenjen v 
Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino. 
Bistvena novost, ki jo ta samoupravni sporazum uvaja, so usklajeni plani eko- 
nomskih odnosov s tujino temeljnih organizacij združenega dela kot temelj, 
na podlagi katerega je v letošnjem letu mogoče opravljati uvoz in izvoz blaga in 
storitev ter ostalo zunanjetrgovinsko poslovanje. Glede na to, da je bila pro- 
jekcija plačilne bilance Jugoslavije in s tem tudi plačilno-bilančnega položaja 
SR Slovenije sprejeta v Skupščini SFR Jugoslavije šele 27. 12. 1979. leta in so 
bili šele tedaj znani materialni okviri našega poslovanja v letošnjem letu, se 
je šele takrat praktično pričel postopek usklajevanja planov ekonomskih odno- 
sov s tujino temeljnih organizacij združenega dela v okviru Samoupravne inte- 
resne skupnosti za ekonomske odnose s tujino. 

Projekcija plačilne bilance Jugoslavije je pred naše gospodarstvo postavila 
izredno zahtevne naloge in bistveno spremenila pogoje gospodarjenja naših 
organizacij združenega dela, zaradi česar se je tudi postopek usklajevanja pla- 
nov ekonomskih odnosov s tujino temeljnih organizacij združenega dela, ki bi 
moral v končni fazi pomeniti zagotovilo za uresničitev projekcije našega pla- 
čilno-bilančnega položaja, precej zavlekel. 

Zakon, s katerim je bila v Skupščini SFR Jugoslavije decembra 1979 pro- 
jekcija plačilne bilance Jugoslavije sprejeta, določa tudi obveznosti kvartalne di- 
namike in uresničevanja projekcije plačilno-bilančnega položaja posamezne 
republike in avtonomne pokrajine in s tem v zvezi zavezuje narodne banke re- 
publik in avtonomnih pokrajin, da smejo sprejemati prijave o sklenjenih poslih 
uvoza blaga in storitev za uvoz v posameznem kvartalu le do višine določene 
kvartalne dinamike. Ta zakon Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino posameznih republik in avtonomnih pokrajin zavezuje, da 
morajo kvartalni dinamiki prilagoditi in uskladiti plane ekonomskih odnosov 
s tujino temeljnih organizacij združenega dela. 

I 
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Ker pa plani s projekcijo plačilno-bilančnega položaja SR Slovenijć niso bili 
usklajeni niti letno niti po posameznih kvartalih, je samoupravni sporazum, 
ki ureja režim tekočega poslovanja v letošnjem letu, ves čas deloval s svojimi 
začasnimi rešitvami. To je pomenilo, da so organizacije združenega dela lahko 
pri Narodni banki Slovenije prijavljale le posle uvoza reprodukcijskega mate- 
riala v višini svojih lastnih prilivov, medtem ko uvoz opreme in blaga široke 
potrošnje do uskladitve planov sploh ni bil mogoč. 

Možnost sprejemanja prijav po kvartalni dinamiki za uvoz v prvem kvar- 
talu 1980 je bila v SR Sloveniji izčrpana že 15. februarja letošnjega leta, čeprav 
naša kvartalna dinamika prav v prvem kvartalu predvideva največji uvoz, to je 
27,5 odstotkov od vsega letnega uvoza, kar je maksimum, ki ga zakon o projek- 
ciji dovoljuje. 

Glede na vrsto kriznih situacij, do katerih je prišlo, ker Narodna banka 
Slovenije od tedaj dalje novih prijav za uvoz blaga v prvem kvartalu praktično 
ni sprejemala in ker postopek usklajevanja planov še vedno ni stekel z zaže- 
lenim tempom, so se člani Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino na skupščini dne 4. marca 1980 dogovorili za začasno določitev 
obveznosti fizičnega izvoza blaga in storitev ter začasno možnost fizičnega uvoza 
blaga in storitev posameznih nosilcev planiranja ekonomskih odnosov s tujino 
za leto 1980. Na ta način naj bi bila organizacijam združenega dela do uskla- 
ditve planov vsaj delno zagotovljena stabilnost poslovanja in onemogočeno, da 
bi celotno možnost uvoza v posameznem kvartalu že takoj na začetku ne izko- 
ristile organizacije združenega dela, ki trenutno razpolagajo z višjimi uvoznimi 
pravicami. 

Zavedajoč se vseh slabosti matematične formule, ki je bila v tem primeru 
uporabljana, in ob predpostavki, da gre dejansko za začasen ukrep, so bile 31. 
marca 1980 na 23. seji Skupščine Samoupravne interesne skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino do uskladitve planov temeljnih organizacij združenega 
dela, za katero je bil zadnji rok 15. 4. 1980, sprejete še nekatere dopolnitve 
sklepov o začasni določitvi obveznosti fizičnega izvoza in možnosti fizičnega 
uvoza blaga. Te so omogočale predvsem večje možnosti uvoza ob povečanju 
izvoza, sprejemanje prijav za uvoz, če so organizacije združenega dela z last- 
nimi prilivi po letu 1980 pokrile vse vložene prijave, storniranje in reprogrami- 
ranje že vloženih prijav v korist novih, znotraj začasno določenih možnosti 
fizičnega uvoza blaga in storitev in nemoteno odvijanje poslov dolgoročne pro- 
izvodne kooperacije itd. 

Ukrepi, za katere so se iz navedenih razlogov opredelili člani Samoupravne 
interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino, so nedvomno prizadeli 
marsikatero organizacijo združenega dela. Zato je tem bolj v vašem interesu, da 
se plani ekonomskih odnosov s tujino temeljnih organizacij združenega dela 
uskladijo v najkrajšem možnem čašu in to v okvirih, ki jih določa projekcija 
plačilno-bilančnega položaja SR Slovenije in s tem ukinejo dosedanje začasne 
omejitve. Za rešitev konkretnih primerov oziroma problemov pa se morajo orga- 
nizacije združenega dela dogovoriti v okviru Samoupravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Na delegatsko vprašanje 
delegacije 1. okoliša za področje obrtne in podobne dejavnosti, bo dal odgovor 
tovariš Andrej Grahor, predsednik Republiškega komiteja za delo. Prosim! 
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Andrej Grahor: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Danes je bilo postavljeno naslednje vprašanje: Zakaj se Jugoslavija v stabiliza- 
cijskem letu ob varčevanju vseh vrst energije ni vključila v poletni čas, tako 
kot so to storile vse sosednje države. Težave, ki bodo zaradi tega nastale, 
bodo v največji meri prizadele promet in turizem, od koder pričakujemo ugoden 
devizni priliv. 

Najprej bi moral poudariti, da gre v bistvu za povezana problema. En 
problem je premik ure kot načina merjenja časa, drugi problem pa je začetek 
in konec dela oziroma začetek in konec dela prve izmene. Ta drugi je samo- 
upravna pravica vsake organizacije združenega dela, razen pri tistih organiza- 
cijah, ki opravljajo javne usluge in storitve. O tem je potrebno doseči sporazum 
s potrošniki, če pa takega sporazuma ni, potem lahko sprejme odlok tudi ob- 
činska skupščina. 

Prvi problem, premik ure, se po 281. členu zvezne ustave ureja z zveznim 
predpisom. Naš Izvršni svet je v zadnjem letu nekajkrat postavil to vprašanje 
zveznim organom, ker smo ocenili, da bomo z rešitvijo tega vprašanja lahko 
dosegli nekaj ciljev. Prvi je prihranek energije, o katerem govori tudi vpra- 
šanje. Drugi, morda še pomembnejši, ki pa je vezan na obe vprašanji, o ka- 
terih sem govoril, je bolj prilagojen delovni čas bioritmu posameznega človeka 
in s tem dana možnost za večjo produktivnost. Tretji, s tem povezan problem, 
je večja varnost pri delu. Seveda kakršnakoli rešitev ne more in ne sme 
hkrati sprožiti drugih vprašanj in drugih težav. 

Lansko jesen je Izvršni svet dal iniciativo, ki smo jo proučevali skupaj 
z Republiškim svetom Zveze sindikatov in z vodstvom Gospodarske zbornice, 
ali bi s pozivom organizacijam združenega dela, da premaknejo začetek delov- 
nega časa, lahko dosegli cilje, o katerih sem govoril in ki jih omenja tudi 
vprašanje. Ugotovilo smo, da je tak način zelo zapleten in da povzroča vrsto po- 
membnih težav, zaradi katerih se potem nismo odločili za skupni poziv za 
tak premik delovnega časa, čeprav vrsta organizacij premika delovni čas med 
poletjem in zimo. 

Kar pa zadeva drugo vprašanje, pa je Zvezni izvršni svet tudi na osnovi 
naših iniciativ problem obravnaval in naročil njegovo podrobnejšo proučitev. 
Posebna delovna skupina, ki je proučila problem z vseh strani, vključno z 
zakonodajno, je ugotovila, da gre res za zvezno pristojnost in na osnovi dela 
te delovne skupnosti je Zvezni komite za delo, zdravstvo in socialno varstvo 
na svoji seji v Skopju, 16. tega meseca, obravnaval obe možni rešitvi, namreč 
poziv k javni akciji, da se prilagodi delovni čas ali pa premakne ura in se odločil 
predlagati Zveznemu izvršnemu svetu, da bi tudi v Jugoslaviji proučil predvsem 
prehod na morebitni zimski delovni čas, to se pravi, da bi jeseni premaknili 
uro za eno uro nazaj, kar bi pomenilo, da bi recimo geografsko bila ura osem, 
ko bi mi imeli na uri sedem in bi začeli delati pri večji dnevni svetlobi. S tem 
bi dosegli, po mnenju te delovne skupine, rezultate, o katerih sem prej govoril. 

Pismenega predloga nimamo. Jasno je, da bo predlog, če ga bo Zvezni 
izvršni svet sprejel, izoblikoval kot predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona 
in takrat bo Izvršni svet naše republike dal k takemu predlogu svoje mnenje. 
Jasno je, da ga boste obravnavali tudi vi in da bomo verjetno imeli precej 
široko javno razpravo o takih predlogih. 

Že naše prve anlize kažejo, da je tak premik ure za Slovenijo zanimiv. 
Živimo v severozahodnem delu Jugoslavije, se pravi tistem, ki ima pozimi 
40 minut krajši dan kot jugovzhodni del in kjer se jutro začne 58 minut kasneje 
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kot na najbolji jugovzhodni točki. Oba razloga govorita za tak premik, kot ga 
delovna skupina predlaga Zveznemu komiteju, ta pa potem Zveznemu izvršnemu 
svetu. Verjetno pa bomo ob predlogu morali formulirati svoje dodatne pred- 
loge, na primer, da bi moralo kakršnokoli premikanje ure biti usklajeno s pre- 
mikanjem ure v Evropi, kar bi pomenilo, da železnica ne dela dveh voznih 
redov ampak samo enega, ki pa je potem vedno eno uro za ostalo Evropo, tako 
kot je tale hip zaradi njihovega poletnega časa. Če bi to naredili, bi takšen ostal 
tudi pozimi. 

To po prvem mnenju železničarjev ne bi bil problem, verjetno pa to ne bi 
bil problem niti za turistično gospodarstvo, saj imamo navsezadnje v svetu 
kar 24 takih con po eno uro. Prva proučevanja govorijo torej za to, da 
je predlog najbrž treba zelo pozorno proučiti. Zahtevali smo, naj Izvršni svet 
poskuša sprejeti ustrezno rešitev, ki bi jo uvedli že letos jeseni. Mislimo, da so 
prihranki, na katere opozarja delegatsko vprašanje, toliko pomembni, da bi jih 
morali realizirati že v letošnjem stabilizacijskem letu. Hvala lepa. 

Predsednik Emil T o m a ž i č : Dovolite še odgovor na delegatsko vpra- 
šanje, ki ga je zastavila delegacija Skupščine občine Ljubljana-Šiška. Skupščina 
občine je namreč predložila delegatsko vprašanje, v katerem ugotavlja, da je 
skoraj ustaljena praksa, da prihajajo vsa potrebna gradiva zborov Skupščine 
SR Slovenijo v bazo znatno prepozno in nekompletno. Pri tem misli tudi na 
stališča oziroma poročila odborov, komisij in drugih teles Skupščine SR Slove- 
nije. Zato sprašuje, ali je pričakovati, da se bo v prihodnje to stanje spremenilo 
v prid ustrezne in časovno dovolj opredeljene razprave o zadevah, glede ka- 
terih odločajo delegati v zborih Skupščine SR Slovenije. 

Na vprašanje dajem naslednji odgovor. V letošnjem letu smo v Skup- 
ščini uvedli prakso, da hkrati s sklicem seje zbora pošiljamo tudi vsa tista 
gradiva, ki so v tistem trenutku v Skupščini na razpolago. Dosledno uresni- 
čujemo to prakso in gre le za nepomembne izjeme, da ob sklicu ni poslano tudi 
osnovno gradivo. Čeprav je delegatsko vprašanje mogoče razumeti, da se 
stanje glede pošiljanja gradiv slabša, pa mi vendarle mislimo, glede na to, 
kar sem prej povedal, da se situacija, kolikor se pač da, na tem področju po- 
pravlja. Res pa je, da prihajajo poročila delovnih teles skupščinskih zborov 
relativno pozno, kar velja tudi za nekatera druga gradiva, ki jih prav tako 
pošiljamo delegatom, predvsem zato, da dobijo vsestransko informacijo o za- 
devah, ki so na dnevnem redu. 

Razlogov za takšno stanje je pravzaprav več. Najprej je tu vprašanje roka, 
ki je prekratek. Imamo 30 dnevni rok, v katerem se zvrstijo vsi postopki. V 
tem roku zasedajo naša delovna telesa in normalno ter logično je, če hočemo 
delegatsko bazo z njihovimi stališči in priporočili seznaniti, da jih je pač treba 
poslati takrat, ko so na voljo. To se običajno zgodi pozneje, ko je bil sklic že 
poslan. 

Drugi razlog je tudi v tem, da vrsta udeležencev, ki sodelujejo pri oblikova- 
nju skupščinskih odločitev, svojih stališč, mnenj in predlogov, ki so tudi 
podlaga za delo delovnih teles zborov in Skupščine ne posreduje pravočasno. To 
gotovo vpliva tudi na to, da se delovna telesa kasneje sestanejo. 

Mislim, da je treba ob tej priložnosti vendarle tudi poudariti, da organi- 
zacija in metoda dela republiške Skupščine pa tudi občinskih skupščin in skupin 
delegatov še vedno niso povsem prilagojene zahtevam delegatskega sistema v 
tem smislu, da bi na ta način pomagali delegatom, da bi bolje in kvalitetneje 
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opravili svoje naloge. Tako bi na eni strani radi ustregli želji delegatov, da 
jim vsa poročila delovnih teles pošiljamo hkrati, kar po svoje prispeva k po- 
daljševanju rokov, na drugi strani pa je treba tudi omeniti, da skupine dele- 
gatov in občinske skupščine pošiljajo svoja stališča, predloge in amandmaje 
vse do seje zbora, ali kot se je že nekajkrat zgodilo, tudi po seji zbora, ko smo 
o zadevi že sklepali in smo naknadno dobili stališča in tako dalje, pa čeprav 
imajo delovna telesa tako kot so zasnovana, nalogo usklajevati različna sta- 
lišča delegatske baze. Danes smo že govorili o pomembnosti pravočasnega raz- 
pravljanja v delovnih telesih. S tem bi marsikatero sporno zadevo rešili že 
pred sejo zbora. 

Nadalje mislim, da je treba še opozoriti, da pošiljamo delegatom tudi vrsto 
drugih gradiv, ki jih pošiljajo zainteresirani organi in organizacije, ki jih pa 
ne zavezujejo določbe poslovnika, pa jih vseeno pošiljamo z namenom, da se 
delegati s temi gradivi seznanijo. Za pravočasnost takih gradiv je težko pre- 
vzeti karšnokoli obveznost, ker to preprosto ni v naši moči oziroma ni od nas 
odvisno, bi pa bilo prav, da tudi ti pošiljatelji upoštevajo način dela Skup- 
ščine. Da bi se izboljšalo stanje, ki dejansko ni najbolj rožnato, čeprav ga kot 
že rečeno vendarle nenehno izboljšujemo, smo ob obravnavi analize o uresni- 
čevanju delegatskih odnosov v zborih sprejeli sklep, da pripravimo predlog 
ukrepov, s katerimi bi pogoje delegatskega odločanja čim bolj prilagodili dele- 
gatski navadi sprejemanja družbenih odločitev. S temi ukrepi bi podaljšali 
roke za obravnavo v posameznih fazah, uredili način vlaganja amandmajev, 
sistem obveščanja, pošiljanja gradiv, delo delovnih teles, sprejemanje progra- 
mov dela Skupščine in periodičnih delovnih programov, obveznosti predlaga- 
teljev do delegatske Skupščine, skupin delegatov in tako naprej. 

Predlog ukrepov je pripravljen v delovni fazi. O njem bodo zbori sklepali 
še v tem četrtletju. Ko bomo te ukrepe, ki zadevajo tudi rešitev nekaterih dru- 
gih problemov, o katerih govori delegatsko vprašanje, sprejeli, potem bo seveda 
od vseh nas odvisno, ali bomo zagotavljali njihovo uresničevanje in zmanjšali 
kar se da na minimum. Po sprejetju teh ukrepov bo najbrž treba pustiti praksi 
nekaj časa. Potem bomo morali ponovno preverjati, kako so bili ukrepi učinko- 
viti. To je kratek odgovor na delegatsko vprašanje. 

Stanje skušamo torej izboljšati, pri čemer ugotavljamo, da se je v primer- 
javi z lanskim letom vendarle tudi izboljšalo. Največ pa seveda pričakujemo 
od ukrepov, o katerih bo naš zbor tudi razpravljal. 

Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) Ce ne, potem zaključujem 
to točko dnevnega reda. 

Obveščam vas, da smo pri točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali 
končno odločitev, usklajeni z Zborom občin, prav tako pa glede odloka o sestavi 
republiških komitejev tudi z Družbenopolitičnim zborom, ki je ta odlok sprejel 
na seji 9. aprila. 

Ob koncu današnje seje imam še eno obveznost! Z današnjo sejo preneha 
tovarišici Ivici Kavčič funkcija delegata in podpredsednice, ker prevzema nove 
dolžnosti. Mislim, da je prav, da ji po dveh letih skupnega dela vendarle iz- 
rečemo nekaj besed naše zahvale. V teh dveh letih je tovarišica Kavčičeva 
k delu Zbora združenega dela vložila zelo bogat ustvarjalen prispevek, in sicer 
kot delegat 9. okoliša iz Idrije in kot podpredsednica zbora, tvorno pa je sodelo- 
vala tudi pri delu delovnih teles, velikokrat je pripomogla k temu, da smo 
nekatere zadeve, če so se nam pač pri našem delu kdaj zapletle, prebrodili 
in razrešili. 

14 
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Mislim, da je potrebno ob tej priložnosti tovarišici Ivici Kavčič izreči de- 
jansko našo zahvalo za njeno delo, skratka za vse, kar je v teh dveh letih 
storila za nas. Zahvalo ji izrekam v imenu vas vseh, v imenu strokovno-poli- 
tičnih delavcev v Zboru združenega dela in tudi v svojem imenu. Zahvaljujem 
se ji torej za sodelovanje, hkrati pa ji želim veliko uspehov in zadovoljstva na 
novi delovni dolžnosti. Hvala lepa. 

Ivica Kavčič: Dovolite mi, da se zahvalim za tople besede, ki jih 
skorajda nisem pričakovala. Zelo sem presenečena in drago mi je, ko moram 
reči, da sem teh besed iskreno vesela. Povedati moram, da sem v tem zboru 
zelo rada delala in bila zelo zadovoljna, če sem mogla karkoli prispevati k re- 
zultatom našega dela. Ni bila moja želja, da v tem času zapuščam dosedanje 
delovno mesto in odhajam na drugo, ki mi ne dovoljuje več, da ostanem delegat 
Zbora združenega dela. Vendar so širši interesi družbenopolitične skupnosti 
taki, da terjajo to zamenjavo in temu podrejajo tudi čisto človeške nagibe. 

Hočem še enkrat reči, da sem z veseljem delala v zboru in da sem bila 
srečna, če sem karkoli lahko prispevala k reševanju velikokrat tudi dokaj 
težkih situacij. 

Ko odhajam, vam vsem želim, da bi še dalje tako dobro delali kot doslej 
in da bi se enako kot doslej prizadevali sprejemati take sklepe, ki bodo v korist 
predvsem delavcem v združenem delu. 

Najlepša hvala vam za sodelovanje, želeč vam obilo sreče. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Prosim še samo za trenutek! 
Med nastopom tovarišice Ivice Kavčič je prinesel tovariš Franc Čargo, delegat 
za področje gospodarstva iz Krškega, prijavo k razpravi, češ da smo prehitro 
preskočili točko delegatsko vprašanje iz Krškega. Očitno delegati iz Krškega 
niso zadovoljni z odgovorom. 

Predlagam torej, da se vrnemo na delegatska vprašanja. Dajem besedo 
tovarišu Francu Čargu, gospodarsko področje 23. okoliša Krško. Prosim! 

Franc Čargo: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. 
Kakšna je naša reakcija na odgovor Izvršnega sveta? 

Na zadnji seji Zbora združenega dela je bil sprejet sklep, da morajo biti 
ukrepi na področju zunanje trgovine selektivni. Začasni ukrepi na področju 
zunanje trgovine po sklepu Skupščine SISEOT z dne 4. 3. 1980 pa so neselek- 
tivni in upoštevajo »zgodovinsko načelo«, kot je to bilo rečeno v odgovoru. 
Najpomembnejši je namreč znesek uvoza od leta 1978 do 1980. Ker ti ukrepi 
niso v skladu z resolucijo za leto 1980 bodo imeli vpliv na zmanjšanje in ne 
na povečanje izvoza. Povzročili bodo prekinitev meddržavne pogodbe, ki pozi- 
tivno vpliva na plačilno bilanco ter celo na ustavitev proizvodnje časopisnega 
papirja. Zato smo mnenja, da bi moral v takih primerih Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije takoj in ustrezno posredovati. Glede na to, da je to samo mnenje 
skupine delegatov, ki so danes na tej seji, bomo pismeni odgovor na odgovor 
Izvršnega sveta podali na naslednji seji. Hvala! 

• 
Predsednik Emil Tomažič: To pomeni, da lahko pričakujemo pismeni 

odgovor. Predstavnica Izvršnega sveta se s tem strinja. 
S tem smo izčrpali dnevni red in zaključujem današnjo sejo. Vsem udele- 

žencem najlepša hvala za sodelovanje. 

(Seja zbora je bila končana ob 15.55.) 



37. seja 

(28. maja 1980) 

Predsedoval: Emil T o m a ž i 5 , 
predsednik Zbora združenega dela 

Pričetek seje ob 9.05. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam 37. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 

prvega odstavka 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 
Na podlagi 18. člena poslovnika Zbora združenega dela bomo kot običajno, 

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 vpra- 
šanja izvolimo naslednje delegate: za predsednika Miroslava Brečka, za člana 
pa Andreja Kosa in Jožico Pire. So predlagani delegati navzoči? (Da.) 

Zeli kdo izmed delegatov o tem predlogu razpravljati? (Ne želi.) Ce ne 
želi nihče razpravljati, potem se moramo o njem izreči. Kdor je za predlog, 
naj prosim glasuje z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je verifikacijska komisija za današnjo sejo zbora izvoljena 
v predlaganem sestavu. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se sestane, pregleda pooblastila in pri- 
pravi poročilo za zbor. 

Na današnjo sejo zbora so bili vabljeni predstavniki Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, Republiške konference Socialistične zveze Slovenije, Re- 
publiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, 
družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije, Sodišča združenega 
dela SR Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Ustavnega sodišča SR Slovenije 
in Narodne banke Slovenije. 

Na sejo zbora so vabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije, delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR 
Jugoslavije ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: Rok Pavšič, poroče- 
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valeč Odbora za družbenopolitični sistem, Milan Zolnir, poročevalec Odbora 
za agrarno politiko, Francka Herga, poročevalka Odbora za finance, Tomaž 
Kavčič, poročevalec Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, 
Breda Kolarič-Lah, poročevalka Zakonodajno-pravne komisije, Andrej Polak, 
poročevalec Komisije za pravosodje, Marjeta Adorjan, poročevalka Komisije 
za narodnosti. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo na današnji seji zbora zastaviti 
delegatska vprašanja, da ta vprašanja oddajo takoj na začetku seje, da bi jih 
lahko posredovali predstavnikom Izvršnega sveta oziroma ustreznim funkcio- 
narjem in bi jim na ta način omogočili, da bi odgovore na zastavljena dele- 
gatska vprašanja, če bo to seveda mogoče, pripravili že na današnji seji zbora. 

Medtem ko verifikacijska komisija pripravlja poročilo, predlagam, da pre- 
gledate gradivo, ki ste ga danes dobili na klop k posameznim točkam dnevnega 
reda. Na klop ste prejeli tudi listo predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije k posameznim točkam dnevnega reda, zato teh predstavnikov ne 
bom posebej navajal. Prav tako ste za današnjo sejo prejeli tudi seznam 
gradiv k posameznim točkam dnevnega reda, ki jih prav tako ne bom posebej 
navajal. 

Obveščam vas tudi, da seje Zbora združenega dela 18. junija 1980 ne bo, 
kot je to bilo predvideno v periodičnem načrtu, temveč bo seja 25. junija, ki 
pa je že sklicana. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije namreč ni pravočasno 
predložil vseh gradiv, zaradi česar je prišlo do te spremembe. Glede tega vam 
bomo poslali pismo Izvršnega sveta, v katerem navaja razloge, zaradi katerih 
je prišlo do sprememb, tako da bomo lahko o tem razpravljali na naslednji 
seji zbora. Predlagam, da v svojih skupinah o vsebini pisma Izvršnega sveta 
razpravljate in se pripravite na razpravo o njem za naslednjo sejo, to se pravi 
25. junija. 

Prav tako želim zbor obvestiti, da bo 21. junija letos v Tubingenu, v Zvezni 
republiki Nemčiji, 7. srečanje slovenskih društev Zahodne Evrope. Koordinacij- 
ski odbor slovenskih društev v pokrajini Badenwirtenberg je zaprosil, da naj bi 
pokroviteljstvo v letošnjem letu prevzela Skupščina SR Slovenije. Z Republiško 
konferenco Socialistične zveze je dogovorjeno, da bo Skupščina SR Slovenije 
pokrovitelj tega srečanja. Predvideno je, da se bo tega srečanja udeležil pod- 
predsednik Skupščine SR Slovenije, tovariš Jože Globačnik. Vprašujem dele- 
gate, ali menijo, da so kakšni razlogi za to, da pokroviteljstvo ne bi sprejeli? 
(Ne.) 

Torej lahko ugotovim, da se s prevzemom pokroviteljstva nad tem sreča- 
njem Zbor združenega dela strinja! Hvala lepa! 

Verifikacijska komisija je končala z delom in prosim predsednika, da po- 
sreduje poročilo. 

Miroslav Brečko: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 37. sejo 
dne 28. 5. 1980. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 139 delegatov, in sicer iz gospodarskega področja 85 de- 
legatov, s prosvetno-kulturnega področja 16 delegatov, s socialno-zdravstvenega 
področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 17 delegatov, iz obrtne in po- 
dobne dejavnosti 4 delegati, iz delovnih skupnosti državnih organov, družbeno- 
političnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 4 delegati in iz 
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delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi oboroženih sil SFRJ 
en delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati iz naslednjih področij oziroma okoli- 
šev: iz gospodarskega področja, 7. okoliš, en delegat, 14. okoliš, en delegat, 
16. okoliš, en delegat, 19. okoliš, en delegat in 24. okoliš en delegat. Skupaj 
z gospodarskega področja pet delegatov. S prosvetnokul turnega področja, 
2. okoliš en delegat, 7. okoliš, en delegat. Skupaj s prosvetno-kulturnega po- 
dročja dva delegata. S socialno-zdravstvenega področja 7. okoliš, en delegat, 
iz kmetijske dejavnosti iz 4. okoliša en delegat, iz obrtne in podobne dejavnosti 
iz 4. okoliša en delegat, iz državnih organov in družbenopolitičnih organizacij 
iz 3. okoliša, en delegat. Skupaj torej 11 delegatov. Komisija je pregledala vsa 
predložena pooblastila in ugotovila, da so vsa pooblastila v skladu z ustavo in 
zakoni SR Slovenije, zato predlaga, da Zbor združenega dela vsa predložena 
pooblastila verificira. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želi kdo razpravljati o po- 
ročilu komisije? (Nihče.) 

Če ne želi nihče razpravljati, potem prehajamo na glasovanje. Ker nobeno 
pooblastilo ni sporno, bomo o poročilu komisije glasovali v celoti. Kdor je za 
poročilo komisije, naj prosim to potrdi z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je poročilo komisije soglasno sprejeto. Zbor je potrdil po- 
ročilo Komisije in s tem verificiral pooblastila delegatov za današnjo 37. sejo 
Zbora združenega dela. 

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

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

Z dopisom z dne 8. 5. 1980 sem razširil dnevni red današnje seje s pred- 
logom zakona o priložnostnih kovancih. Dne 19. 5. 1980 sem dnevni red današnje 
seje razširil še z osnutkom zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu 
proračunskih dohodkov federacije za leto 1980 in z osnutkom odloka o spre- 
membah odloka o določitvi prihodkov od carin in dtugih uvoznih davščin, ki 
se v letu 1980 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose 
s tujino. 

Razširitve z navedenimi akti iz. pristojnosti Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije predlagam zato, ker bo Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije vse te akte obravnaval na seji 29. maja 1980. Pred- 
sednik tega zbora je zato predlagal skrajšanje rokov za obravnavo. 

Te dni smo bili obveščeni, da je naša delegacija v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugoslavije uveljavila večino predlogov, pripomb in 
stališč k osnutku zakona o skupnem znesku sredstev za financiranje programa 
graditve in modernizacije tehnične baze Radia Jugoslavije v obdobju od leta 
1981 do 1990, ki ga je Zbor združenega dela obravnaval na seji 20. februarja 
1980. Zato predlagam razširitev dnevnega reda tudi z osnutkom zakona o 
skupnem znesku sredstev za financiranje programa graditve in modernizacije 
tehnične baze Radia Jugoslavije v obdobju od leta 1981 do 1990 s poročilom 
delegacije o poteku usklajevanja. 



214 Zbor združenega dela 

Danes smo prejeli dopis Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, v katerem 
predlaga, da odložimo obravnavanje predloga dogovora o temeljnih vprašanjih 
položaja organizacije in delovanja upravnih organov za družbene prihodke, 
ker nekatera vprašanja s tega področja niso dovolj razčiščena. Zato tega akta 
ne bomo danes obravnavali. Kolikor pa imate pripravljeno razpravo in pismena 
stališča k temu aktu, pa predlagam, da jih vendarle predložite, da jih bomo 
posredovali Izvršnemu svetu. 

Glede na vse to predlagam, da zbor sprejme naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 37. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnika 36. seje Zbora združenega dela, 
3. predlog zakona o priložnostnih kovancih, 
4. osnutek zakona o sredstvih za odpravo posledic potresa, ki je 15. aprila 

1979 prizadel območje določenih občin SR Bosne in Hercegovine in SR Hrvatske, 
5. osnutek zakona o plačevanju posebne takse na uvoženo blago, 
6. osnutek zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih 

odhodkov federacije za leto 1980, 
7. osnutek zakona o skupnem znesku sredstev za financiranje programa 

graditve in modernizacije tehnične baze Radia Jugoslavije v obdobju od leta 
1981 do 1990, S poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja, 

8. osnutek odloka o spremembah odloka o določitvi prihodkov od carin 
in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1980 odstopijo Interesni skupnosti Jugo- 
slavije za ekonomske odnose s tujino, 

9. zaključni račun Narodne banke Jugoslavije za leto 1979, 
10. finančni načrt Narodne banke Jugoslavije za leto 1980, 
11. predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slo- 

venije za leto 1979, 
12. osnutek zakona o vpisu v sodni register, 
13. predlog za izdajo zakona o postopku sprejemanja začasnih ukrepov 

družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine, 
14. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kme- 

tijskih zemljiščih z osnutkom zakona, 
15. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o inter- 

vencijah v kmetijstvu in porabi hrane, 
16. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o var- 

nosti cestnega prometa z osnutkom zakona, 
17. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ure- 

ditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa, 
18. predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1980, ki ga plačujejo za- 

vezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 
19. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prenosu denarnih 

sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije, 
20. predlog dogovora o temeljih davčnega sistema, 
21. osnutek dogovora o usklajevanju ukrepov davčne politike pri davku 

iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, 
22. zaključni račun Narodne banke Slovenije za leto 1979, 
23. finančni načrt Narodne banke Slovenije za leto 1980, 
24. samoupravni sporazum o osnovah in merilih za pridobivanje in raz- 

porejanje dohodka delovne skupnosti služb Skupščine SR Slovenije, 
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25. volitve in imenovanja, 
26. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k tako predlaganemu 

dnevnemu redu? (Nihče.) Če nihče, potem dajem dnevni red na glasovanje. 
Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo Zbora združenega dela 
soglasno sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 36. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kakšne pripombe ali predloge za dopolnitev 
zapisnika? (Nihče.) Ker pripomb ni, prav tako pa tudi predlogov za dopolnitev 
ne, ugotavljam, da je zapisnik 36. seje Zbora združenega dela odobren. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o priložnostnih kovancih, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Želi predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Želita morda poročevalca odbora in komisije dopolniti 
poročila? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog od- 
loka, naj prosim glasuje! (137 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o sredstvih za odpravo posledic potresa, ki je 15. aprila 1979 prizadel območje 
določenih občin SR Bosne in Hercegovine in SR Hrvatske, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

K osnutku zakona in k vsem ostalim aktom iz pristojnosti Zbora republik 
in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, ki jih danes obravnavamo, ste na klop 
prejeli predloge sklepov, ki so pripravljeni na podlagi dosedanjih razprav o teh 
aktih, zato predlagam, da ob tem pregledate tudi posamezne predloge k 
sklepom. 

Prosim poročevalca Odbora za finance, Zakonodajno-pravne komisije in 
predstavnika delegacije, da spremljajo razpravo o teh aktih pri vseh točkah 
dnevnega reda in da po končani razpravi predlagajo morebitne spremembe in 
dopolnitve k predlogom sklepov, ki smo jih na osnovi dosedanjih razprav kot 
delovno gradivo pripravili in ste jih dobili danes na klop. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega sveta? 
(Ne.) Poročevalca odbora in komisije? (Tudi ne.) 

Predlagam, da pogledate predlagani sklep k tej točki dnevnega reda, kajti 
opozoriti vas moram na tiskovno napako, ki jo je potrebno popraviti in sicer 
v tretjem odstavku, na drugi strani od spodaj navzgor. Zadnji stavek se glasi: 
»Posebne zakonske rešitve sprejete ob potresu v SR Črni gori so bile izjemne 
predvsem zato, ker je šlo za naravno nesrečo izrednih razsežnosti, zato enako 
reševanje ni nesprejemljivo«. Pravilno pa je, »ni sprejemljivo«. Prosim, da to 
napako popravite. 
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Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Dajem na glasovanje 

sklep v predlaganem besedilu, to se pravi takšnega kot ste ga dobili z opozo- 
rilom na napako. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (128 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o plačevanju posebne takse na uvoženo blago, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Predlog sklepa ste kot že rečeno dobili danes na klop. Zeli predstavnik 
delegacije besedo? (Ne.) Predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) Vprašujem tudi 
poročevalce odbora in komisije? (Tudi ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo. 

Na glasovanje dajem sklep v predlaganem besedilu, to se pravi takšnega 
kot ste ga prejeli na klop. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! 
(127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (7 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Trije 
delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije 
za leto 1980, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Predlagam, da že pri tej točki dnevnega reda obravnavamo tudi 8. točko 
dnevnega reda, to je osnutek odloka o spremembah odloka, o določitvi 
prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1980 odstopijo In- 
teresni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, ki ga je prav tako 
predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SRF Jugoslavije. 

Takšno obravnavo predlaga tudi naš Odbor za finance, kar je razvidno iz 
njihovega poročila, ker gre za povezano problematiko. 

Glede obeh aktov bo potrebno sprejeti skupni sklep. Predlog takšnega 
sklepa ste dobili in prosim, da ga pregledate. Zeli predstavnik delegacije be- 
sedo? (Ne.) Predstavnik Izvršnega sveta? (Tudi ne.) Vprašujem tudi poroče- 
valce odbora in komisije? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo glede 6. in 8. točke dnevnega reda? 
(Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Dajem na glasovanje 
sklep v predlaganem besedilu. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim gla- 
suje! (133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? 
(5 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o skupnem znesku sredstev za financiranje programa graditve in modernizacije 
tehnične baze Radia Jugoslavije, v obdobju od leta 1981 do 1990, s poročilom 
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delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije o poteku usklajevanja. 

Predlog sklepa ste danes prejeli na klop in prosim, da ga pregledate. Prav 
tako ste prejeli tudi pismeno informacijo o dosedanjem poteku obravnave 
osnutka zakona. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Rudi Kropiv- 
nik, član delegacije. 

Rudi Kropivnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na to, da ste informacijo o dosedanjem poteku obravnave osnutka tega 
zakona dobili danes na klop, mi dovolite, da vas opozorim na tiste bistvene 
točke iz te informacije, ki so posebej pomembne za vaše odločanje. Poleg tega 
pa bi še dodal dopolnitev k tej informaciji. 

Kot vam je znano, je Skupščina SR Slovenije obravnavala osnutek tega 
zakona 20. februarja letos in ob tem sprejela vrsto pripomb, od katerih sta dve 
najpomembnejši, in sicer, da naj se sprejme srednjeročni program negospodar- 
skih investicij federacije od leta 1981 do 1985 pred sprejetjem tega zakona in 
da naj se pri tem sprejmejo ustrezne rešitve v programski in vsebinski orienta- 
ciji Radia Jugoslavije z družbenim dogovorom. 

Potem ko Skupščina SR Slovenije ni dala soglasja k temu zakonu, kar po- 
meni preložitev nadaljnje obravnave tega zakona za šest mesecev, so predstav- 
niki Radia Jugoslavije predlagali sestanek z našo delegacijo, na katerem naj bi 
ugotovili, kakšne so možne rešitve glede čim hitrejše premostitve nastale situa- 
cije. Na tem sestanku smo po daljši obravnavi ugotovili, da so bila medtem že 
rešena nekatera vprašanja, povezana s programsko in vsebinsko orientacijo 
Radia Jugoslavije, in sicer pri neposrednih stikih z Republiško konferenco So- 
cialistične zveze Slovenije ter z Radiom Ljubljana in Koper. 

Ugotovili smo, da še nadalje ostaja odprto vprašanje glede sprejemanja 
programa negospodarskih investicij za novo srednjeročno obdobje. Delegacija 
je na posebnem sestanku v Skupščini SR Slovenije, na katerem so bili prisotni 
predstavniki Predsedstva Skupščine SR Slovenije in Predsedstva Republiške 
konference SZDL, informirala vse prisotne o nastali situaciji. Dogovorjeno je 
bilo tudi, da je potrebno storiti vse, da se delo na osnutku zakona čim prej na- 
daljuje, ker je Slovenija, prav tako kot ostale republike, zainteresirana za uspeš- 
no delovanje Radia Jugoslavije. Zvezni izvršni svet pa naj poskrbi, da bo pro- 
gram negospodarskih investicij v najkrajšem času dan v razpravo, ali pa naj 
s svojim sklepom vsaj zagotovi, da bo investicija Radia Jugoslavije imela prio- 
riteto pred vsemi drugimi možnimi negospodarskimi investicijami v srednjeroč- 
nem načrtu. Zagotovi naj, da se ta prioriteta ne bo več spreminjala ter da se 
bo investicija v Radio Jugoslavija vključila v skupen obseg programa negospo- 
darskih investicij za novo srednjeročno obdobje. Prav tako pa je potrebno tista 
vprašanja, ki so sicer po vsebinski plati urejena, tudi ustrezno sankcionirati 
v nekem samoupravnem aktu, in sicer vzporedno z obravnavo osnutka tega 
zakona. 

Na seji Odbora za finance Zbora republik in pokrajin, ki je bila 24. aprila 
letos, je delegacija obrazložila vse pripombe in stališča Skupščine SR Slovenije 
k temu sklepu. Na tej seji odbora so predstavniki Radia Jugoslavije obljubili, 
da bodo v najkrajšem času dali v razpravo in sprejem samoupravni sporazum 
in poskrbeli, da bo Zvezni izvršni svet sprejel ustrezne sklepe. Hkrati pa je bilo 
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ugotovljeno, da je nerealno pričakovati, da bi program negospodarskih inve- 
sticij v federaciji za novo srednjeročno obdobje lahko sprejeli pred koncem leta. 

Že po tem, ko je bila napisana informacija, ki ste jo danes dobili na klop, 
smo dobili že sklenjen samoupravni sporazum med Radiom Jugoslavija ter re- 
publiškimi in pokrajinskimi radio centri o programsko-tehničnem sodelovanju. 
Razen tega je Zvezni izvršni svet sprejel obveznost, da ne bo več dajal v pro- 
ceduro novih zakonov s področja financiranja negospodarskih investicij pred 
sprejetjem programa negospodarskih investicij v federaciji za novo srednjeročno 
obdobje. Zvezni izvršni svet je ob ponovni razpravi še enkrat ocenil, da je Radio 
Jugoslavija takšnega pomena, da je potrebno zakon o financiranju tehnične baze 
sprejeti pred sprejetjem programa negospodarskih investicij ter da bo Radio 
Jugoslavija uvrščen kot prioritetna negospodarska investicija v program ne- 
gospodarskih investicij federacije za obdobje od 1981—1985. 

Glede na vse to delegacija ocenjuje, da so ustvarjeni pogoji za ponovno 
obravnavo osnutka tega zakona v Skupščini SR Slovenije. Ob tem pa predlaga, 
da se da soglasje k osnutku zakona in pooblastilo delegaciji po 300. členu ustave 
SFR Jugoslavije, da glasuje za predlog zakona, ko bo ta usklajen. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Želi predstavnik Izvršnega sveta be- 
sedo? (Ne želi.) Želita poročevalca odbora in komisije besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo. Na glasovanje dajem predlog sklepa v pred- 
laganem besedilu. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (125 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Še je kdo vzdržal? (12 de- 
legatov.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na zaključni račun 
Narodne banke Jugoslavije za leto 1979, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Danes ste prejeli na klop dodatno poročilo Odbora za finance našega zbora, 
iz katerega je razvidno, da sprejemamo sklep k temu aktu, ker ne gre za zadnjo 
fazo obravnave. 

Pripravljen je tudi predlog sklepa na podlagi dosedanjih razprav v Odboru 
za finance in v Izvršnem svetu. Ta predlog sklepa ste prav tako prejeli danes 
na klop in prosim, da ga pregledate. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta razpravljati? (Ne.) Vprašujem tudi poročevalca odbora in komisije? (Ne 
želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo. Na glasovanje dajem predlog sklepa v nespre- 
menjenem besedilu, se pravi takšnega kot ga imate pred seboj. Kdor je za pred- 
lagani sklep, naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva 
delegata.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Ugotavljam pa tudi, da je medtem prišlo na sejo še nekaj delegatov. 

Kot smo slišali iz poročila verifikacijske komisije, nas je bilo na začetku seje 
139, sedaj pa glasuje že nekaj več delegatov. 
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Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na finančni načrt 
Narodne banke Jugoslavije za leto 1980, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Tudi k temu aktu ste danes prejeli na klop dodatno poročilo Odbora za 
finance našega zbora iz katerega je razvidno, da sprejemamo sklep k temu 
aktu, ker ne gre za zadnjo fazo obravnave. Glede na to je pripravljen tudi 
predlog sklepa na podlagi dosedanjih razprav v Odboru za finance in v Izvrš- 
nem svetu, ki ste ga prav tako danes prejeli. Predlagam, da ga pr.egledate. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne.) Želi predstavnik Izvršnega sveta 
besedo? (Ne.) Želita poročevalca odbora in komisije besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo. Na glasovanje dajem predlagani sklep. Kdor je za 
predlagani sklep, naj prosim glasuje! (135 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1979, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da obravnavamo predloženi 
zakon na podlagi 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, to se pravi po 
hitrem postopku. Razloge za tak postopek navaja Izvršni svet v svojem dopisu. 

Zeli morda predstavnik Izvršnega sveta pred razpravo o odločanju o hitrem 
postopku besedo? (Ne želi.) Želi kdo o predlogu Izvršnega sveta glede hitrega 
postopka razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glaso- 
vanje o predlogu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da obravnavamo 
predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi jproračuna SR Slovenije za 
leto 1979 po hitrem postopku. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (134 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (6 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta Skupščin SR Slovenije o ob- 
ravnavi predloga zakona po hitrem postopku sprejet z večino glasov. 

K predlogu zakona ste prejeli informacijo v realizaciji zakona o investi- 
cijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme v ob- 
dobju 1978—1982 za pretečeno obdobje. 

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

Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! K be- 
sedi sem se javil predvsem zaradi tega, ker ste gotovo vsi opazili, da gre pri za- 
ključnem računu o izvršitvi proračuna za leto 1979 za določene presežke, ki pa 
so v samem zakonu sicer posebej obrazloženi. Kljub temu bi želel nekatere 
stvari pojasniti, da bi si bih popolnoma na jasnem, o čem odločamo in kako 
odločamo oziroma kakšen je predlog Izvršnega sveta. 

Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna naše republike 
za leto 1979, ki smo vam ga poslali v obravnavo, vsebuje tako kot veleva zakon 
o financiranju družbenopolitičnih skupnosti, pregled planiranih in doseženih 
prihodkov, pregled planiranih in dejanskih odhodkov po namenih ter pregled 
razporeditve presežka po namenih. Predloženi zaključni račun je bil narejen 
v zakonsko določenem roku ter pregledan s strani Službe družbenega knjigo- 
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vodstva. Poročilo Službe družbenega knjigovodstva, ki je priloženo, vam pove, 
da je izvrševanje proračuna SR Slovenije za leto 1979 potekalo v skladu s pred- 
pisi, zato tudi Služba družbenega knjigovodstva nima nobenih pripomb. 

Iz'tabelarnega pregleda bilance prihodkov, ki smo vam ga predložili, in iz 
splošnega razporeda prihodkov proračuna za leto 1979, je razvidno, da so bili 
prihodki republiškega proračuna doseženi v skupni višini 11 400 milijonov di- 
narjev in predstavljajo en odstotek povečanja v primerjavi s planom, kakrš- 
nega smo tedaj zastavili pri sprejemanju republiškega proračuna za leto 1979. 
Oboje imate izraženo v absolutnem znesku in to povečanje predstavlja sedaj 
120 milijonov dinarjev. 

Iz prav tako priloženega tabelarnega pregleda je razvidno, da so znašali 
izvršeni odhodki skupaj 10 480 milijonov in predstavljajo za 3,9 odstotka nižjo 
realizacijo v primerjavi s planiranimi odhodki. Izraženo v absolutnem znesku je 
to 438 milijonov dinarjev. Pri tem je znašala realizacija na ravni republike 6200 
milijonov dinarjev, in kot sem rekel, je za 3 odstotke nižja od planirane. Od- 
hodki za financiranje federacije pa so znašali 4636 milijonov, to je natančno 
toliko, kolikor so bili tudi planirani. 

Presežek prihodkov nad odhodki kot rezultat nižje realizacije predstavlja 
seveda več kot 3/4 celotnega presežka sredstev in je posledica skrajno racionalne 
in selektivne porabe na vseh postavkah republiškega proračuna v preteklem 
letu, kar pomeni, da so bila opravljena temeljita preverjanja glede upraviče- 
nosti zahtevkov vseh uporabnikov sredstev republiškega proračuna, s čimer je 
bila izpolnjena zahteva po racionalnem trošenju proračunskih sredstev in skrb- 
nem gospodarjenju z njimi. Razlika med doseženimi prihodki na ravni neto 
proiačuna govorim samo o tistem, kar uporablja republika za organe in 
organizacije, ki se neposredno financirajo iz republiškega proračuna, in izvrše- 
nimi dohodki za obveznosti federacije — znaša potemtakem 559 milijonov 
dinarjev. 

V zakonu o zaključnem računu o izvršitvi proračuna za leto 1979 pa 
Izvršni svet predlaga, da se ustvarjeni presežki razporedijo za kritje naslednjih 
obveznosti. 

Prvič, 62 milijonov predstavlja presežek davka iz dohodka temeljnih orga- 
nizacij združenega dela in ta se mora v skladu z zakonom o določitvi stopenj, 
odbitnih postavk in olajšav iz republiškega davka iz dohodka za leto 1979 pre- 
nesti po zakonu v zaključnem računu kot akontacija v davčno vsoto za davek 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v leto 1980. Za leto 1980 je 
z zakonom o proračunu predvideno, da bo tok tega vira znašal 1782 milijonov 
dm. V tem znesku je vključen tudi presežek, ki ga omenjam. Če bodo analize 
m0C^ J?tom Pokazale, da je dotok tega davka nad planiranim, bo Izvršni svet Skupščina SR Slovenije predlagal znižanje ali ukinitev plačevanja akontacij iz 
tega naslova, kar je tudi storil — nekateri to vedo —- že tudi v decembru lani 
za leto 1979. 

Drugič, 175 milijonov dinarjev presežka se v skladu s sprejetim zakonom 
o proračunu, ki smo ga sprejemali v decembru leta 1980, vključuje v vsoto 
predvidenih prihodkov republiškega proračuna za leto 1980. Ta vir smo morali 
tedaj predvideti z zakonom zaradi tega, da smo lahko proračun za leto 1980 
uravnovesili, to se pravi razmerje med prihodki in odhodki. 

Potemtakem ostaja za razporeditev samo 316 milijonov dinarjev. Ta vsota 
je, tovariši in tovarišice delegati, specificirana in okvantificirana v 3. členu 
predloženega zakona o zaključnem računu. Menimo, da je bila o posameznih 
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obveznostih podana že dokaj obsežna pismena obrazložitev, zato jo ne bom po- 
navljal. Poudarjam pa, da sredstva za te obveznosti niso zagotovljena v okviru 
sredstev proračuna za leto 1980. Kljub temu pa bi rad še dodal, da gre tu za 
obveznosti, ki izhajajo iz naslova prenosov iz prejšnjega leta na podlagi za- 
konov in odlokov, kar znaša 55 milijonov dinarjev, oziroma 17,5 %> presežkov. 
Nadalje gre za take obveznosti, glede katerih v sprejetem proračunu za leto 
1980 sredstva niso bila zagotovljena v zadostni višini ali pa niso mogla biti 
okvantificirana. Podlaga za zagotovitev sredstev so sprejeti zakoni, dogovori 
in odloki kar znaša 197 milijonov dinarjev ali 62,5 % vsega presežka. 

Slednjič gre za obveznosti, ki ob sestavi proračuna za leto 1980 še niso bile 
znane so pa nujne in znašajo 63 milijonov dinarjev ali okoli 20 ®/o presežka. 
V okviru tega zneska naj bi se pokrile zlasti nekatere potrebe s področja var- 
nosti ljudske obrambe in družbene samozaščite. O nujnosti, da SR Slovenija 
zagotovi kritje teh obveznosti, so se izrekla s svojimi političnimi odločitvami 
tudi vsa pristojna telesa za to področje v SR Sloveniji. 

Naj še dodam, da v celotnem zaključnem računu ni zajet niti en dinar za 
osebne dohodke. 

Ker so vse navedene obveznosti v predlogu o razdelitvi presežka po zakonu 
o zaključnem računu o izvršitvi proračuna za leto 1979 nujne in ker pretežni 
del le teh izhaja iz zakonitosti in drugih obveznosti, obstaja pa finančna mož- 
nost, da se obveznosti pokrijejo, vam Izvršni svet predlaga, da se predlagana 
razdelitev presežka podpre in sprejme, toliko prej, ker pomeni kritje omenjenih 
obveznosti v tem letu in hkrati tudi razbremenitev proračuna v naslednjem 
letu. 

Izvršni svet predlaga zboru, da zakon o zaključnem računu o izvršitvi pro- 
računa SR Slovenije v letu 1979 sprejme v predloženem besedilu. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Želita poročevalca odbora in komisije 
poročilo dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. K razpravi se je prijavil tovariš Milan Tepej, delegat 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 6. okoliš, Velenje, Mozirje. 

Milan Tepej: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije za gospo- 
darsko področje, 6. okoliša, Velenje, Mozirje je na svoji seji, dne 26. 5. 1980, 
obravnavala predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slo- 
venije za leto 1979 in pri tem oblikovala naslednje stališče. 

Kljub pozitivnim premikom, ki so se kazali pri realizaciji lanskega pro- 
računa in kljub racionalnejšemu trošenju sredstev, pa ne moremo mimo sla- 
bosti, razvidnih iz zaključnega računa o izvršitvi proračuna. Pri tem moramo 
poudariti predvsem problem presežkov, ki izstopa iz lanskega proračuna. Ne 
moremo se znebiti vtisa, da so veliki presežki že prej jasni in načrtovani kot 
rezerva za pokrivanje obveznosti, ki bi jih bilo sicer nemogoče ali težje pokriti. 
V nasprotnem primeru pa govorimo o nezadovoljivem planiranju oziroma zasle- 
dovanju plana republiškega proračuna. 

Prihranki, ki izhajajo iz gospodarnejšega trošenja sredstev in nadplanski 
prilivi prihodkov, bi se morali odraziti že med letom, v znižanju obremenitve 
gospodarstva, ne pa v ustvarjanju presežkov o katerih odločamo šele 5 mesecev 
po preteku proračunskega obdobja. 



222 Zbor združenega dela 

Že ob sprejemanju zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR 
Slovenije za leto 1978 je naša delegacija, na seji Zbora združenega dela dne 
23. 5. 1979, dala kritične pripombe in predloge glede proračuna. 

Takrat smo med drugim predlagali, da se na račun prenosa sredstev iz pla- 
čil davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela iz leta 1978, v pro- 
računu za leto 1979 prouči možnost znižanja tega davka. Da je bil naš predlog 
umesten in realen je sedaj razvidno iz podatkov predloga zaključnega računa 
o izvršitvi proračuna za leto 1979. Ker naši predlogi in predlogi drugih dele- 
gacij glede znižanja obremenitev niso bili realizirani, so nastali presežki. Hkrati 
pa lahko ugotovimo, da tudi v sedanjem stabilizacijskem obdobju ni problem 
zagotoviti finančna sredstva za vedno nove, tudi nestabilizacijske obveznosti 
proračuna. Da v letošnjem proračunskem letu ne bodo nastajali presežki, je 
potrebno sprotno zasledovanje proračuna in sprotno ustrezno ukrepanje. Glede 
na to, da se v letošnji proračun prenašajo precejšnja sredstva na stran pri- 
hodkov, menimo, da obstaja realna možnost, da se v letošnjem letu obremenitve 
gospodarstva vsaj delno znižajo. 

Zato ponovno predlagamo, da se prouči možnost znižanja davka iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Prijavljenih razpravljalcev ni več. Želi 
še kdo besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Franc Mali, delegat Zbora združenega 
dela za področje gospodarstva, 32. okoliš, Grosuplje-Litija. 

Franc Mali: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Člani 
skupine delegatov 32. okoliša za gospodarsko področje Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije iz občine Litija in Grosuplje smo na svoji seji dne 
26. 5. 1980 obravnavali predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi prora- 
čuna SR Slovenije za leto 1979. 

V razpravi smo ugotovili, da je predlog zakona o zaključnem računu pred- 
Jožen v obravnavo in sprejem po hitrem postopku na današnjem zasedanju. 
S tem pa delegati ne moremo bistveno vplivati na razporeditev presežkov. Po 
sprejemu zakona o proračunu za leto 1980, v mesecu decembru 1979, smo ugo- 
tovili, da bo presežek zaključnega računa za leto 1979 predvidoma dosežen 
v višini 175 800 000 dinarjev. Ob obravnavi tega predloga pa so izkazana znatno 
večja nerazporejena sredstva, zato smo bili mnenja, da predlagamo Skupščini 
pripravo sprememb zakona o financiranju splošnih potreb v družbenopolitičnih 
skupnostih, predvsem glede postopka v zvezi z razporejanjem presežka, kot to 
predlaga tudi Zakonodajno-pravna komisija. Na tak način bi s spremembo 
financiranja oziroma razporejanja presežkov omogočili temeljitejšo razpravo in 
možnost večjega vpliva družbenopolitičnih skupnosti, kot konference delegacij, 
na realnejše in doslednejše razporejanje presežkov. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Želi pred- 
stavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Jože Pacek, član 
Izvršnega sveta in republiški sekretar za pravosodje, upravo in proračun. 
Prosim! 

Jože Pacek: Menim, da je vendarle potrebno, da odgovorim na neka- 
tere trditve delegata tovariša Tepeja, iz 6. področja, Velenja in Mozirje. 
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Najprej moram reči, da seveda ni čisto res, da pobude te skupine delegatov 
Izvršni svet ne bi sprejel. Nasprotno. Njihovo mnenje je bilo tedaj podano v 
treh točkah in se je nanašalo na stabilizacijsko obnašanje splošne porabe na 
ravni republike, na sprotno spremljanje proračunske porabe tudi prek skupščin- 
skih delovnih teles in pogojno tudi na to, da naj Izvršni svet ponovno pregleda 
zakon o negospodarskih investicijah in na podlagi ocene splošne porabe in mož- 
nosti republike predlaga tudi ustrezne spremembe. 

V informaciji, ki ste jo dobili glede negospodarskih investicij, je Izvršni 
svet ugotovil, da negospodarskih investicij te republike na podlagi sprejetega 
zakona iz julija 1978 ne bo mogoče v tem srednjeročnem obdobju oziroma do 
leta 1982 realizirati in da bomo predlagali nov zakon, ki bo v najboljšem pri- 
meru lahko do 1985. leta uredil planirane potrebe. 

Drugič, mi redno, vsake tri mesece, obveščamo oba pristojna odbora zborov, 
to se pravi Odbora za finance, o tem kako teče izvrševanje proračuna, tako 
da sta o tem redno obveščena. Na nekem razgovoru glede tega sem celo pred- 
lagal, da v primeru, če je potrebno, povabimo tudi eventualno sproti formirano 
skupino delegatov, ki naj neposredno pogleda, kako tečejo stvari glede finan- 
ciranja. 

V prihodnje pa bo vsekakor potrebno — osebno se v imenu Izvršnega 
sveta s tem strinjam — da se Izvršnemu svetu naloži, da ponovno prouči zakon 
o davku iz dohodka tozd, ki je vendarle pomemben proračunski vir. Pri tem pa 
opozarjam, da ta vir ima svoj namen, ker se dohodek izražen v bilanci, lahko 
uporabi vsako leto, ne more pa se uporabiti nobenih presežkov, ker so presežki 
tisti vir, ki mora ostati po bilanci takšen, kakršen je bil določen v zakonu o 
proračunu. 

Želim pa opozoriti, da je Izvršni svet na tem področju verjetno storil svoje, 
ko je v jeseni lanskega leta oziroma predlanskega leta predlagal znižanje davčne 
stopnje od 7 da 5%. Skupščini, ki je ta zakon sprejela, pa je predlagal celo 
vrsto oprostitev za tiste gospodarske dejavnosti, ki bodisi pomenijo ključno 
vozlišče pri pospeševanju izvoza, ali pa imajo določene socialno humanitarne 
naloge. Če se boste spomnili, je šlo pri tem za zaposlovanje invalidov in podobno. 

Želim opozoriti, da je Izvršni svet torej pripravljen vse vaše sugestije po- 
zorno proučiti in hkrati predlagati ustrezne rešitve. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zbor želim obvestiti tudi 
o tem, da je o vseh teh in še o nekaterih drugih vprašanjih tekla dokaj široka 
razprava v naših delovnih telesih in da so bila v tej razpravi zavzeta tudi 
določena stališča in usmeritve, ki jih bo treba tako v proračunu kot v zaključ- 
nem računu vsekakor upoštevati. Menim pa, da je bil proračun, ki je danes pred 
nami, zelo skrbno pripravljen, tako kot je bilo to vseskozi v navadi. V obdobju, 
ki je pred nami, bo potrebno temeljito razmisliti, kaj in kako spremeniti, da 
bi se priprava, izvajanje in nato potrjevanje zaključnega računa o izvršitvi pro- 
računa izvajali na način, ki bi bil najustreznejši. Glede tega nameravam tudi 
predlagati zborom poseben, dodaten sklep. 

Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog zakona 
o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1979. Kdor je 
za predlog zakona, naj prosim glasuje! (130 delegatov glasuje za.) Je kdo prati? 
(6 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (7 delegatov.) 
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Ugotavljam, da je predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi prora- 
čuna SR Slovenije za leto 1979 sprejet z večino glasov. 

K temu predlagam tudi naslednji, dodatni sklep: 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj čim prej pripravi nov zakon 

o financiranju splošnih in družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih 
glede na to, da veljavni zakon iz leta 1974 ni usklajen z zakonom o združenem 
delu in ne upošteva že doseženega družbenoekonomskega razvoja na tem pod- 
ročju. 

2. Proučiti je potrebno možnost znižanja stopenj posameznih vrst davkov, 
zlasti stopnje davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in s tem 
vplivati na razbremenitev gospodarstva, ker bi se na ta način izboljšala njegova 
akumulativna sposobnost. 

V primeru, da se med letom ugotovi večji priliv sredstev po posameznih 
virih, pa je potrebno že med letom proučiti in predlagati znižanje davčnih 
stopenj. 

3. Iz republiškega proračuna je potrebno v kar največji meri izločiti vse 
obveznosti, ki ne sodijo v splošno proračunsko porabo. 

4. Celotna proračunska poraba naj se vključuje v celoto stabilizacijskih 
prizadevanj, s tem, da se pretehta upravičenost in racionalnost porabe pri sle- 
herni postavki proračuna. 

5. Izvršni svet naj v prihodnje pri predlaganju zakonov in drugih aktov, 
s katerimi se nalagajo določene obveznosti poravnavanja iz sredstev republiš- 
kega proračuna, utemelji vsak predlog s tem, kako bo v okviru planiranih 
sredstev republiškega proračuna ali na kak drug ustrezen način pokrival ozi- 
roma zagotavljal sredstva za predlagane obveznosti. Gre za to, da so obveznosti 
takrat, ko se sprejemajo, tudi okvantificirane, da je zbor seznanjen, za kakšne 
obveznosti gre in ali so te obveznosti, ki jih sprejemamo, že zajete v predvidenih 
proračunskih sredstvih ali ne. V primeru, da gre za dodatne obveznosti iz pro- 
računa, bo verjetno potrebno razmisliti o rebalansu proračuna. 

6. Poraba sredstev republiškega proračuna mora v prihodnje ostajati na 
nivoju sprejetega plana odhodkov proračuna SR Slovenije. 

7. Izvršni svet naj pri pripravi proračuna za prihodnje leto upošteva pred- 
loge, pripombe in stališča delovnih teles Skupščine in zbora in tudi stališča 
delegatov ob obravnavi predloga zakona o zaključnem računu o izvršitvi pro- 
računa SR Slovenije. 

To je sklep, ki ga dodatno predlagam delegatom in ki nalaga Izvršnemu 
svetu, da te pripombe pri pripravi proračuna za prihodnje leto upošteva. Zeli 
kdo o tem predlogu sklepa razpravljati? (Nihče.) Če ne, potem prosim, da se 
o njem izrečemo. Kdor je za ta dodatni sklep, naj prosim glasuje! (139 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o vpisu v sodni register, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Jože 
Pacek, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za pravosodje, upravo in 
proračun. Prosim! 
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Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Osnu- 
tek zakona smo pripravili v skladu s stališči, ki so bila ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona podana v Skupščini, v zborih, v skupščinskih delovnih telesih in 
v delovnih telesih tega zbora. V osnutku smo torej upoštevali predloge, ki so 
bili dani v razpravi. Nekaj smo jih dobili tudi zunaj Skupščine, kajti nekatere 
strokovne razprave so bile glede tega vprašanja organizirane. Kot veste gre za 
pomembno področje, opredeljeno v zakonu o združenem delu. 

Osnutek smo potemtakem na tej podlagi zasnovali tako, da imamo v 1. členu 
naštete vse subjekte, ki naj bi se v naši republiki, poleg tistih, ki jih že določa 
zakon o združenem delu, vpisovali v sodni register, hkrati pa se daje možnost, 
da lahko zakon določi vpis še za drug subjekt. Osnutek zakona določa obveznost 
vpisa tudi za zveze in druga združenja samoupravnih interesnih skupnosti, kar 
v predlogu za izdajo zakona še ni bilo predvideno. 

V razpravi o osnutku zakona v skupščinskih telesih se je postavilo tudi 
vprašanje, ali ne bi kazalo med subjekte^ ki se vpisujejo v sodni register, po- 
sebej navesti tudi posebne samoupravne interesne skupnosti. Pri pripravi os- 
nutka zakona smo menili, da so z izrazom samoupravne interesne skupnosti 
zajete vse interesne skupnosti in da ni potrebno posebej navajati posebnih sa- 
moupravnih interesnih skupnosti. Tako stališče je prevladalo tudi v razpravah 
in zato v tem smislu nismo predlagali dopolnitve 1. člena osnutka zakona. 

Pač pa se je v razpravi izoblikoval predlog, da naj se med subjekte vpiše tudi 
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, ki je sicer že vpisana v sodni regi- 
ster, vendar njen vpis še ni povsem pravno urejen. Ta predlog bomo upoštevali 
pri pripravi predloga zakona. 

V razpravah o osnutku zakona je bila pozornost posvečena tudi vprašanju 
glede uporabe jezika, kar je zelo natančno napisala v svojem poročilu Komisija 
za narodnosti Skupščine SR Slovenije. Pri tem je opozorila ne samo na dvojezič- 
nost, ampak tudi na označitev firme oziroma imena na narodnostno mešanih 
območjih. 

Sodni register se dejansko na teh območjih vodi za sedaj le v slovenskem 
jeziku. Nedvomno bo potrebno tudi v tem postopku, ki je prav tako sodni po- 
stopek, če govorimo o registru, zagotoviti popolno enakopravnost italijanskega 
oziroma madžarskega jezika na narodnostno mešanih območjih. Uporabo jezika 
v postopku pred sodišči je že uredil zakon o rednih sodiščih in pomenijo tovrstne 
pripombe pravzaprav trkanje na odprta vrata. Zakon o rednih sodiščih namreč v 
drugem odstavku 18. člena določa, da sodišča na območjih na katerih je z zako- 
nom ali s statutom družbenopolitične skupnosti določena enakopravnost italijan- 
skega oziroma madžarskega jezika, vodijo postopek in izdajajo odločbe tudi v 
italijanskem oziroma madžarskem jeziku. Da se navedena določba v praksi ni iz- 
vajala, je bil vzrok v tem, da so obrazci za priglasitev subjekta za vpis v sodni 
register predpisani z zveznim pravilnikom in to le v slovenskem jeziku za pod- 
ročje naše republike. Zato bomo morali v podzakonskem aktu predvideti in 
urediti vprašanje dvojezičnosti obrazcev na narodnostno mešanih območjih. 
Nedvomno bo zvezni zakon o postopku vpisa v sodni register, ki se pripravlja, 
vseboval ustrezne določbe o uporabi jezika in pisave pri vodenju postopka 
vpisa in o označitvi firme oziroma imena, ki jih bomo k temu zakonu predlagali. 
Zato bomo morali vse to seveda še uskladiti. Le tako bo lahko to vprašanje 
ustrezno rešeno glede vseh subjektov vpisa in ne samo glede tistih, katerih vpis 
določa in ureja danes obravnavani osnutek. Kolikor pa zvezni zakon ne bi v 
celoti rešil tega vprašanja, bo potrebno to urediti z republiškim zakonom, v 
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skladu s stališči, priporočili in sklepi Skupščine o uresničevanju posebnih pravic 
italijanske in madžarske narodnosti in njunih pripadnikov. 

Predlagatelj bo pri pripravi predloga proučil še nekatera, v razpravi odprta 
vprašanja kot so ustreznost naslova zakona, uskladitev dosedanjih vpisov v 
sodni register, ki vam jih bo v fazi predloga zakona posebej obrazložil in pred- 
lagal v sprejem. Hvala! 

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

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

1. Osnutek zakona o vpisu v sodni register se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upo- 

števa pripombe, predloge in stališča delovnih teles Skupščine in zbora. 
Želi o tem predlogu sklepa kdo razpravljati? (Ne želi.) Dajem sklep na gla- 

sovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (137 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o postopku sprejemanja začasnih ukrepov družbenega varstva samo- 
upravnih pravic in družbene lastnine, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
v obravnavo Izvršni svet. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Edvard 
Gale, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za delo. 

Edvard Gale: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pri 
uresničevanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in upravljanja druž- 
bene lastnine, opravljajo delavci v združenem delu pomembno in odgovorno 
družbeno funkcijo. Samoupravljanje in družbena lastnina sta nedeljiva celota in 
bistvena elementa ustavne in družbenoekonomske ureditve v SFR Jugoslaviji 
ter temelja naše družbene skupnosti. 

Za varovanje teh vrednot, za zagotavljanje njihovega nadaljnjega razvoja 
in učinkovitega uveljavljanja ter zoper morebitne njihove kršitve, uvaja zakon 
o združenem delu v skladu z ustavo sistem družbenega varstva samoupravnih 
pravic in družbene lastnine, s tem, da določa oblike in ukrepe družbenega var- 
stva ter razloge za njihovo izrekanje. Zakon o združenem delu določa poleg 
ukrepov družbenega varstva in razlogov za njihovo uporabo ter deloma načina 
uporabe nekaterih varstvenih ukrepov tudi konkretne pravice in dolžnosti druž- 
benopolitičnih skupnosti, sodišč združenega dela in družbenega pravobranilca 
samoupravljanja. Ne določa pa postopka za uresničevanje družbenega varstva 
in za izrekanje ukrepov, kar prepušča posebnemu zakonu. Potreben je torej 
poseben zakon, ki bo uredil postopek za uresničevanje družbenega varstva, lahko 
pa bi na podlagi prakse zadnjih let urejal tudi nekatere razloge za uporabo 
začasnih ukrepov družbenega varstva in nekatere nove začasne ukrepe. 

Predlog za izdajo tega zakona je bil pripravljen na podlagi temeljitih pred- 
hodnih razprav z družbenim pravobranilcem samoupravljanja SR Slovenije in 
s predstavniki Sodišča združenega dela SR Slovenije, ki so sodelovali že v prvih 
pripravljalnih razpravah. 
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Upoštevana pa je tudi pobuda Komisije za spremljanje izvajanj a zakona 
o združenem delu Skupščine SR Slovenije, po kateri naj bi Skupščina SR Slo- 
venije izdala zakon, ki bi urejal tista vprašanja postopka izrekanja začasnih 
ukrepov družbenega varstva, ki so se pokazala za aktualna v dosedanji praksi 
sodišč in družbenega pravobranilca samoupravljanja. 

Poseben zakon naj uredi predvsem načela postopka sprejemanja začasnih 
ukrepov družbenega varstva in to zlasti naslednja načela. 

Pobudo za začasne ukrepe družbenega varstva zoper ustrezno organizacijo 
združenega dela, ki jo lahko dajo organi oziroma organizacije določeno z zako- 
nom o združenem delu, naj obravnava Izvršni svet ali drug pristojni organ 
skupščine družbenopolitične skupnosti, ki pripravi obrazložen predlog enega 
ali več začasnih ukrepov družbenega varstva, ki naj jih skupščina sprejme. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja pošlje neposredno skupščini druž- 
benopolitične skupnosti predlog za začasne ukrepe družbenega varstva. Preden 
skupščina začne sklepati o začasnih ukrepih družbenega varstva naj obvesti o 
tem pobudnika, pristojni organ sindikatov, prizadete delavce in organe, zoper 
katere je predlagan izrek začasnih ukrepov družbenega varstva in družbenega 
pravobranilca samoupravljanja, ki naj da ustrezno mnenje. Postopek za obrav- 
navo in sprejem začasnega ukrepa družbenega varstva naj bi bil hiter. 

Preden skupščina sprejme sklep, naj obravnava razloge in okoliščine, ki 
dokazujejo utemeljenost in zakonitost predloga za izdajo začasnega ukrepa. 
Začasne ukrepe družbenega varstva izreče skupščina družbenopolitične skup- 
nosti s sklepom, ki mora vsebovati izrek, obrazložitev in pouk o pravnem 
sredstvu. 

Zoper sklep o začasnem ukrepu družbenega varstva imajo prizadeti, zoper 
katere je izrečen začasni ukrep, sindikati in družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja, pravico, da v roku 30 dni vložijo zahtevo za preizkus zakonitosti 
sklepa o začasnem ukrepu družbenega varstva, ki pa ne zadrži izvršitve nave- 
denega sklepa. 

Primeri, zaradi katerih je dopustno nasproti organizacijam združenega dela 
uporabiti začasni ukrep družbenega varstva, so določeni in skoraj taksativno 
našteti v zakonu o združenem delu. Določbi 619. in 620. člena zakona o zdru- 
ženem delu pa vendarle dopuščata možnost, da se z zakonom določijo še drugi 
primeri, ko se šteje, da so v organizaciji združenega dela nastale motnje v 
samoupravnih odnosih oziroma, da je organizacija združenega dela oškodovala 
družbene interese. 

Nekatera gibanja, zlasti na področju razporejanja in delitve dohodka in 
čistega dohodka za osebne dohodke in skupno porabo posebno glede na stabili- 
zacijske ukrepe, pa kažejo, da bi kazalo uvesti nekatere nove primere uporabe 
začasnih ukrepov družbenega varstva prav s tega področja. Tako je v predlogu 
za izdajo zakona predvideno, da se lahko začasni ukrep družbenega varstva, 
samoupravnih pravic in družbene lastnine izreče, če organizacija združenega 
dela v določenem oziroma dogovorjenem roku ne uskladi svojih samoupravnih 
splošnih aktov z družbenim dogovorom, ki ga je sklenila oziroma h kateremu je 
pristopila ter s tem povzročila bistvene motnje v samoupravnih odnosih ali pa 
so s tem huje oškodovani družbeni interesi. Poleg začasnih ukrepov družbenega 
varstva, določenih v 622. členu zakona o združenem delu, lahko skupščina druž- 
benopolitične skupnosti izreče začasno omejitev izplačevanja sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo na ravni, izračunani na podlagi povprečja osebnih 
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dohodkov in sredstev skupne porabe zadnjega leta ali zadnjega trimesečja, in 
sicer najdalj za dobo enega leta. 

Predlog za izdajo zakona predvideva, da se lahko razpusti tudi disciplinska 
komisija. Vrsta kršitev, zlasti težjih kršitev delovnih obveznosti, je po svojih 
posledicah lahko povod, da nastanejo v organizaciji združenega dela primeri, 
zaradi katerih je utemeljeno izreči ukrep družbenega varstva. Razpuščeno di- 
sciplinsko komisijo nj bi nadomeščal začasni organ, ki bi bil pooblaščen, da 
odloča o disciplinski odgovornosti delavcev. 

V dosedanjih razpravah pa so bila izražena mnenja, da je nujno potrebno 
izdati republiški zakon; da ni potrebe po začasnem ukrepu družbenega varstva 
z razpustom disciplinske komisije; da lahko z začasnimi ukrepi družbenega var- 
stva samoupravnih pravic in družbene lastnine nastopijo tudi skupščine po- 
sebnih družbenopolitičnih skupnosti, to so Skupščina mesta Ljubljane, Skup- 
ščina obalne skupnosti občin Koper in Skupščina SR Slovenije; da je potrebno 
pri začasni omejitvi izplačevanja sredstev za osebne dohodke in skupno porabo 
dopustiti skupščini družbenopolitične skupnosti možnost večje fleksibilnosti pri 
določitvi ravni, na kateri bi lahko zadržali sredstva za osebne dohodke in skupno 
porabo; da pristojni organ skupščine družbenopolitične skupnosti izvede pred- 
hodni ugotovitveni in dokazni postopek, v katerem bi bilo potrebno točno ugo- 
toviti, ali so utemeljeni razlogi za izdajo začasnega ukrepa družbenega varstva; 
da lahko sodišče združenega dela SR Slovenije odloča o zakonitosti vsakega 
dokočnega sklepa o začasnem ukrepu družbenega varstva, ki ga izdajo tako 
občinska skupščina kot tudi skupščine drugih družbenopolitičnih skupnosti, kjer 
gre za konkretni akt skupščine družbenopolitične skupnosti ne pa za splošen akt. 

Predlagam, da Skupščina sprejme predlog za izdajo tega zakona ter naroči 
predlagatelju, da pri izdelavi osnutka prouči vsa vprašanja, na katera so opo- 
zorila delovna telesa Skupščine in današnja razprava. Hvala. 

Predsednik E mil Tomaži č : Hvala lepa! Želijo poročevalci odbora in 
komisije poročilo še ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije, ki obravnava predlog za 
izdajo zakona v skladu s 72. členom poslovnika Skupščine, je k omenjenemu 
predlogu za izdajo zakona predložil tudi predlog stališč. 

Predsednica Družbenopolitičnega zbora me je pravkar obvestila, da je bil 
predlog stališč v Družbenopolitičnem zboru sprejet in dopolnjen z naslednjim 
besedilom. Potrebno je dodati novo drugo alineo, ki se glasi: »Potrebno je raz- 
širiti krog tistih, ki lahko dajo pobudo za začasen ukrep družbenega varstva 
z izvršnim svetom skupščine družbenopolitične skupnosti in komisijo za druž- 
beni nadzor skupščine družbenopolitične skupnosti.« 

S tem postane dosedanja druga alinea tretja alinea. 
Danes ste prejeli na klop tudi predlog sklepa, ki je pripravljen kot delovni 

pripomoček na podlagi vseh dosedanjih razprav o tem predlogu za izdajo 
zakona. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Jože Lesar, delegat Zbora zdru- 
ženega dela, področje gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. 

Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov iz Kranja je obravnavala predlog za izdajo tega zakona s tezami 
in ugotovila, da je v ustavi in v zakonu o združenem delu dana podlaga za 
sprejetje tega zakona. Vendar smo menili, da je potrebno opozoriti, da morajo 
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biti začasni ukrepi družbenega varstva izjemni ter da zakon o združenem delu 
v 7. poglavju četrtega dela precej popolno ureja tako primere sprejemanja za- 
časnih ukrepov kot tudi vrste drugih ukrepov in da teze v tem pogledu skoraj 
ne dopolnjujejo že veljavne ureditve. 

O postopku pa so delegati menili, da ga morda ni nujno po'sebej urejati. 
Okoliščina, da sedaj ni bil določen, ni predstavljala ovire za sprejemanje ukre- 
pov. Pomanjkljivosti v konkretnih postopkih, ki jih ugotavljajo sodišča zdru- 
ženega dela in družbeni pravobranilci samoupravljanja, niso nujno posledica 
nenormiranega postopka. Nekatera vprašanja postopka so urejena z drugimi 
zakoni in pa z občinskimi statuti. 

Ce je razčiščeno, da je akt o uvedbi začasnega ukrepa upravni akt, kar 
pomeni, da se o postopku uporabljajo načela in določbe zakona o splošnem 
upravnem postopku, potem se ve, na kakšen način je potrebno izpeljati ugoto- 
vitveni postopek in sprejeti akt o začasnem ukrepu, s sodno kontrolo zakoni- 
tosti akta pa je zagotovljeno, da bo postopek izveden zakonito. Po obravnavi 
vsebine posameznih tez smo prišli do nekaterih ugotovitev in bi jih, ker smo 
v prvi fazi obravnave tega zakona, na kratko posredoval, sicer pa smo pripravili 
tudi pismeno obrazložitev. 

Glede naslova imamo naslednjo pripombo. Menimo, da naslov sam ni po- 
vsem ustrezen, ker beseda: »sprejemanje« kaže kot da bi šlo samo za urejanje 
postopka, kar pa verjetno v celoti ne drži. Nadalje podlaga za sprejetje začasnih 
ukrepov je tudi v 421. členu zakona o združenem delu, kar pa v prvi tezi 
manjka, zato ga je potrebno navesti. Variante ne podpiramo. 

V drugi tezi ni jasno, če sta potrebni dve obračunski obdobji za izračuna- 
vanje zatečene ravni sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo. Če pa sta, 
bi bilo potrebno povedati posebej, kdaj se upošteva povprečje preteklega leta 
in kdaj zadnjega trimesečja. 

Prav tako se v 4. in 5. tezi dvakrat in to različno navaja vsebina predloga 
za začasne ukrepe, ki pa verjetno ni odvisna od tega, kdo je predlagatelj. 

Dalje menimo; da družbeni pravobranilec samoupravljanja ne oceni v 
predlogu ali so nastale, bistvene motnje v samoupravnih odnosih oziroma so 
huje oškodovani interesi. To mora po našem mnenju oceniti predno vloži pred- 
log, saj drugače ni podlage za začasne ukrepe. Mimogrede, med razlogi je 
izpuščeno tudi neizpolnjevanje z zakonom določenih obveznosti po 617. členu 
zakona o združenem delu. 

O tem, da bo Skupščina sklepala o začasnih ukrepih družbenega varstva 
zoper organizacijo združenega dela, je potrebno po našem mnenju predvsem 
obvestiti to organizacijo in ne samo prizadete delavce in organe — to je v 
6. tezi. Prav tako ni mogoče smatrati, da bi bila organizacija obveščena prek 
sindikata na sploh in to tudi zato, ker ni jasno, kateri je »pristojni organ sin- 
dikata«. 

Imamo pripombo tudi glede ustreznosti predvidenega postopka za spre- 
jetje začasnih ukrepov. Na kratko: zakon o splošnem upravnem postopku loči 
vodenje postopka in odločanje. Zakon lahko to uredi tudi drugače, vendar 
v obravnavanem primeru verjetno za to ni dovolj razlogov. Temeljit ugoto- 
vitveni postopek v katerem so ne samo zaslišani delavci in predstavniki organov, 
katere prizadenejo predvideni ukrepi, temveč so tudi preskrbljena pretehtana 
mnenja drugih udeležencev, nekatera celo na podlagi sklepov kolegijskih orga- 
nov, verjetno bolj zagotavljajo ustrezno odločitev Skupščine, ki bi se sicer 
spremenila v ustno obravnavo. 
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V 9. tezi bi kazalo bolj podrobno razdelati ukrep omejitve samoupravnih 
pravic, o katerem ni ne v zakonu o združenem delu ne v tezah nobene natanč- 
nejše določbe. Smotrno bi bilo vsaj določiti, na katere samoupravne pravice se 
lahko nanaša omejitev. 

Na koncu, v 15. tezi nam ni,jasno ali ima objava značaj moralne sankcije 
ali česa drugega ali se objavi formalni akt — v tem primeru bi prišla v poštev 
objava v uradnem glasilu — in končno ali zadošča objava v enem samem in to 
kateremkoli sredstvu javnega obveščanja. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomaži č: Hvala lepa! K razpravi se je prijavil tova- 
riš Milutin Mužič, namestnik družbenega pravobranilca samoupravljanja SR 
Slovenije. 

Milutin Mužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Pred vami je predlog za izdajo zakona o sprejemanju začasnih ukrepov druž- 
benega varstva, samoupravnih pravic in družbene lastnine. Tisti, ki delamo 
kot družbeni pravobranilci na področju varstva samoupravnih pravic in druž- 
bene lastnine, smo zelo zainteresirani za sprejem tega zakona in za taka dolo- 
čila v tem zakonu, ki bi zagotavljala to varstvo. Namreč, samoupravljnje kot 
sistem ne more obstajati sam zase. Gre za družbeno samoupravljanje, družbeni 
značaj dohodka ter ustavno in zakonsko obveznost dobrega gospodarjenja v 
svojem, skupnem in družbenem interesu ter stalnem povečevanju družbenega 
bogastva v enotnem sistemu samoupravljanja kot oblasti delavskega razreda 
in delovnih ljudi. Zato naš sistem pozna prisilno intervencijo skupščine družbe- 
nopolitičnih skupnosti, kadar obstajajo z zakonom določeni razlogi, ko nastanejo 
bistvene motnje v takem pojmovanju samoupravljanja in družbene lastnine. 
Skupščine družbenopolitične skupnosti imajo pravico in dolžnost, da v teh 
primerih intervenirajo s svojimi ukrepi. V praksi pa se ta ukrep malo uporablja. 
V lanskem letu smo imeli 20 takih začasnih ukrepov in v glavnem so družbeni 
pravobranilci te predloge posredovali skupščinam. 

Oblike in ukrepe družbenega varstva ureja zakon o združenem delu. Pred- 
loženi predlog za izdajo zakona le dopolnjuje njegove določbe in sicer tam, kjer 
so izkušnje in praksa pokazali, da je to potrebno. To je tudi razlog, da so bile 
nekatere že dane iniciative za sprejem tega zakona odložene, ker se je menilo, 
da naj praksa sodišč in družbenopolitičnih skupnosti pokaže, kje bi bilo po- 
trebno ta zakon dopolniti in v kateri smeri. Družbeni pravobranilci samo- 
upravljanja so že zaradi svojih nalog, ki jih imajo na tem področju in pa s svo- 
jimi izkušnjami, ki jih imajo pri teh predlogih, podprli te iniciative. Dosedanje 
izkušnje v postopku izrekanja začasnih ukrepov so pokazale, da je obstajala ne- 
jasnost in negotovost, kako ugotoviti in preverjati razloge za uvedbo začasnih 
ukrepov, da bo zagotovljen demokratičen postopek, da pa ta postopek ne bi bil 
tako sformaliziran, da bi izgubil na učinkovitosti. Mislim, da predložene rešitve 
gredo v tej smeri, čeprav je postavljena vrsta vprašanj že v odborih Skupščine 
in tudi v družbenopolitični skupnosti v zvezi s postopki in kaj naj vsak postopek 
zajame, tako da se bo potrebno o teh vprašanjih še posebej pogovoriti. 

Prav tako pa je dosedanja praksa pokazala, da praviloma ni potrebno v 
zakonu širiti razlogov za izrekanje začasnih ukrepov, tako da je v predlogu za 
izdajo zakona predlagan le nov razlog, in sicer obveznost uskladitve samouprav- 
nih splošnih aktov z družbenim dogovorom, kar menim, da je zelo pomembno. 
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Skrbno bi bilo treba proučiti pobudo Odbora za družbenopolitični in komu- 
nalni sistem predvsem v smeri, če delavci v organizacijah združenega dela ne 
uresničujejo že sprejetih ciljev, potem ko so se združili ali ko ne izvajajo plan- 
skih obveznosti, ker to postaja vse večji problem. 

Tretje pomembno določilo v predlogu za izdajo zakona je dopolnitev ukre- 
pov družbenega varstva določenih z zakonom o združenem delu z novim ukre- 
pom, in sicer z začasno omejitvijo izplačevanja osebnih dohodkov in skupne 
porabe na določeni ravni. Tukaj so različni predlogi, vendar mislim, da je 
praksa pokazala, <da bi bil ta ukrep v nekaterih okoljih zelo učinkovit. Praksa 
pa je tudi pokazala, da niti ta zakon, niti zakon o združenem delu ne more zago- 
toviti družbenega varstva samo z izrekom ukrepov prek občinske skupščine, 
če pri tem ne sodelujejo vsi dejavniki, tako sindikat kot družbenopolitične skup- 
nosti, družbeni pravobranilci. Zato je potrebno vključiti vse dejavnike, če 
stvari na področju samoupravljanja in družbene lastnine ne potekajo v redu. 

V razpravah in v praksi se je pokazalo, da začasni ukrepi niso stara prisilna 
uprava. Mi ne moremo ukiniti sistema samoupravljanja, tudi s tem zakonom 
ne. Omejimo lahko samo določene pravice, in sicer v tisti smeri, v kateri je 
potrebno zagotoviti varstvo samoupravnih pravic in družbene lastnine, medtem 
ko ukinitve samoupravnih pravic tako kot so si nekateri predstavljali in si mi- 
slijo, da je to s temi ukrepi mogoče doseči, pa ne dopušča niti naša ustava niti 
zakon o združenem delu. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? (Da.) 
Prosim. Besedo ima tovariš Tomislav Majer, delegat Zbora združenega dela, 
področje gospodarstva, 1. okoliš, Celje. 

Tomislav Majer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov s področja gospodarstva za Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije s sedežem v občini Celje posreduje k predlogu za izdajo zakona 
naslednja stališča: 

1. Na podlagi izkušenj, ki jih imamo v celjski družbenopolitični skupnosti 
in iz razlogov, ki jih navaja predlagatelj predloga za izdajo zakona, podpiramo 
predlog za izdajo zakona s tem, da mora predlagatelj pri izdelavi osnutka pred- 
ložene teze dopolniti. 

2. Pri proučevanju predloženih tez smo ugotovili, da so pomanjkljivosti 
v naslednjem: zakon naj bi v svojih določbah naštel okvirne ugotovitve, kdaj 
in v katerih primerih je huje oškodovan družbeni interes in kaj se šteje za 
bistvene motnje v samoupravnih odnosih v organizacijah združenega dela. 
Zakon naj bi tudi določal vsaj načela obravnave razlogov in okoliščin, ki doka- 
zujejo utemeljenost in zakonitost predloga za izdajo začasnega ukrepa družbe- 
nega varstva in to preden Skupščina sprejme o tem sklep. Menimo, da prva 
teza osnutka zakona lahko odpade, tako kot je to predvidel že predlagatelj. Glede 
besedila 3. teze menimo, da mora biti ukrep, s katerim se razpusti disciplinska 
komisija, vezan na ostale ukrepe, ki jih določi 622. člen zakona o združenem 
delu, ker je nesmiselno, da bi bil navedeni ukrep opredeljen samostojno oziroma 
kot edini ukrep. 

3. V zakonu je potrebno opredeliti še nekatere začasne omejitve uresniče- 
vanja posameznih samoupravnih pravic delavcev, kar določa 5. točka 522. člena 
zakona o združenem delu. Predlagatelj naj pri pripravi osnutka zakona prouči 
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naslednje začasne omejitve: omejiti odločitev s posebnim izvajanjem delavcev 
o začasni delitvi ustvarjenega dohodka, o čemer naj bi odločal začasni organ. 
Ta omejitev naj bi veljala za sprejemanje programov ukrepov za odstranitev 
motenj navedenih v 152. členu zakona o združenem delu. 

V zvezi z določbo 3. odstavka 177. člena zakona o združenem delu naj bi 
obstajala možnost začasne izjemne razporeditve delavca k delu oziroma k nalo- 
gam, za katere se zahteva nižja strokovna izobrazba od njegove, in sicer brez 
privolitve delavca. Ugovor na tak sklep razporeditve ne more zadržati njegove 
izvršitve. Prav tako je potrebno razmisliti o možnosti o začasni hitri spremembi 
ustreznih določb akta o notranji organizaciji ter določenem razvidu del in nalog, 
Slaba notranja organizacija in neustrezen pregled del in nalog v precejšnji meri 
pripomorejo k razlogom, da v organizaciji združenega dela nastanejo motnje 
v samoupravnih odnosih in prihaja do oškodovanja družbenega interesa. O 
vsem zgoraj naštetem naj bi odločil začasni kolektivni organ. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Besedo ima tovarišica Silva Jelenko, delegat Zbora združenega dela, področje 
gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Silva Jelenko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je ob obravnavi predloga za izdajo zakona o postopku 
sprejemanja začasnih ukrepov družbenega varstva, samoupravnih pravic in 
družbene lastnine v svoji razpravi ugotovila, da ni nobenega dvoma, da je po- 
trebno sprejeti zakonske predpise o postopku sprejemanja odloka družbeno- 
politične skupnosti o uporabi začasnih ukrepov družbenega varstva samouprav- 
nih pravic in družbene lastnine kakor tudi postopek za oceno zakonitosti takega 
akta ter da je potrebno čim prej pripraviti osnutek tega zakona, da bi predlog 
zakona lahko sprejeli že v jeseni letošnjega leta. 

Delegati so v svoji razpravi, v kateri je sodeloval tudi družbeni pravobra- 
nilec samoupravljanja in predstavnik sodišča združenega dela, poudarili, da je 
potrebno v tem zakonu poleg predloženih tez urediti še naslednje: 

1. Potrebno je urediti status članov začasnega poslovodnega organa pred- 
vsem glede mirovanja delovnega razmerja. Predpisati je potrebno, da sredstva 
za izplačilo osebnih dohodkov začasnega organa bremenijo sredstva organizacije 
združenega dela v kateri je izvršen ukrep. Nadalje bi bilo potrebno urediti 
način določanja višine osebnih dohodkov začasnemu organu, pri čemer me- 
nimo, da bi bilo najbolje, da bi člane začasnega poslovodnega organa vključili 
v družbeni dogovor za voljene in imenovane funkcionarje in kjer bi bila tudi 
določena višina njihovih osebnih dohodkov. 

2. V skladu z 10. točko 619. člena zakona o združenem delu bi bilo po- 
trebno določiti, da se šteje, da so v organizacijah združenega dela nastale 
motnje v samoupravnih odnosih tudi takrat, če dalj časa ni bil imenovan po- 
slovodni organ, ali če je bil poslovodni organ nezakonito imenovan. 

3. Verjetno bi bilo potrebno opredeliti katere samoupravne pravice iz 
622. člena 5. točke zakona o združenem delu se lahko začasno omejijo, predvsem 
zaradi prisotnega vprašanja upravičenosti poseganja v neodtujljive pravice 
delavca. 

4. Začasni poslovodni organ bi moral imeti začasno možnost pravnega ure- 
janja zadev z začasnimi akti v tistih primerih, ko so samoupravni akti organi- 
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zacij združenega dela, kjer je bil izrečen ukrep, v nasprotju z ustavo ali neza- 
koniti ali če niso izražali voljo delavca. 

5. V skladu z 629. členom zakona o združenem delu bi bilo potrebno 
v zakonu določiti, da se pred sprejemom odloka o začasnem ukrepu praviloma 
da organizaciji združenega dela določen rok za odpravo razlogov, ki so podlaga 
za uvedbo začasnega ukrepa. 

Konkretne pripombe k tezam pa so naslednje: 
K 1. tezi: Varianta se črta. 
K 3. tezi: Predlagamo, da ta teza ostane, saj obstajajo primeri, ko di- 

sciplinska komisija v roku, ki je določen z zakonom, ne ukrepa in namenoma 
pusti disciplinski postopek zastarati. Res je, da so v disciplinskih komisijah tudi 
zunanji člani, ki bi naj zagotavljali interese širše družbene skupnosti, vendar 
je tudi res, da so ti velikokrat preglasovani. 

K 12. tezi: Predlagamo, da se 2. odstavek glasi: »Zahteva za varstvo zako- 
nitosti ne odloži izvršitve sklepa«. Menimo, da je le takšna formulacija v skladu 
s 633. členom zakona o združenem delu. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo 
na glasovanje. Glasovali bomo o predlogu sklepa, ki ste ga danes prejeli na 
klop in upam, da ste ga medtem tudi pregledali. Kdor je za predlog sklepa, 
naj prosim glasuje! (137 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Ugotavljam, da je Zbor združenega dela sprejel predlog za izdajo zakona 

o postopku sprejemanja začasnih ukrepov družbenega varstva samoupravnih 
pravic in družbene lastnine v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, o 
čemer bom posebej obvestil predsednico Družbenopolitičnega zbora. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih z osnutkom 
zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, da 
obravnava zakon v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije, in sicer, da se združita prva in druga faza, tako da se hkrati ob- 
ravnava in sprejema predlog za izdajo in osnutek zakona. 

Želi kdo razpravljati o predlogu Izvršnega sveta o združitvi faz? (Da.) 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Jože Maljevič, dele- 
gat Zbora združenega dela, kmetijsko področje, 9. okoliš, Trebnje. 

Jože Maljevič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegacija za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije s področja 
kmetijstva 9. okoliš je na svoji seji dne 26. maja ob obravnavi predloženega 
predloga za izdajo zakona med ostalimi vprašanji postavila tudi vprašanje, 
zakaj je potrebno predloženi akt obravnavati po hitrem postopku. Delegati smo 
ugotovili, da tudi Zveza zemljiških skupnosti o predlogu za izdajo ni podrobno 
seznanjena, prav tako pa tudi ne posamezne zemljiške skupnosti. Hvala lepa! 
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Predsednik Emil Tomažič: Opozoril bi vas, da ne gre za hitri posto- 
pek, temveč za združitev faz, kar pomeni, da hkrati obravnavamo predlog za 
izdajo in osnutek zakpna, katerega je tudi Izvršni svet predložil v obravnavo 
v skladu z določili poslovnika, to se pravi v roku 30 dni. 

Predlagam, da predstavnik Izvršnega sveta obrazloži predlog o združitvi 
obeh faz. Besedo ima tovariš Ivo Marenk, predsednik Republiškega komiteja 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Ivo Marenk: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši de- 
legati! Iniciativa za sprejem tega zakona je delegatska iniciativa skupine dele- 
gatov z območja občine Ptuj. Ko je Izvršni svet sprejel to iniciativo s strani 
Skupščine SR Slovenije, je hkrati analiziral ne le utemeljenost predloga za 
izdajo tega zakona temveč tudi izvajanje melioracij, ki potekajo na podlagi 
sredstev, ki se zbirajo po določbah zakona. 

Ugotovljeno je bilo, da se v srednjeročnem obdobju predvideni planirani 
obseg melioracij ne izvršuje v skladu z obsegom, ki je bil predviden v druž- 
benem planu oziroma v dogovoru o temeljih družbenega plana za obdobje 
1976—1980 in to predvsem zaradi velikih podražitev gradbenih del, ki so nastale 
v tem obdobju. Iz navedenih razlogov se je Izvršni svet odločil, da bi pospešil 
realizacijo zakona še v letošnjem letu — ko še primanjkuje sredstev za reali- 
zacijo že zastavljenih programov — in s tem omogočil nemoten start v prihodnje 
srednjeročno obdobje, ker sedanji podatki v samoupravnih sporazumih kažejo, 
da planirajo organizacije in območne vodne skupnosti v Sloveniji ponovno 
15 000 ha melioracij. Zato bi kazalo sprejeti zakon po pospešenem postopku in 
bi na ta način predstavljal kontinuiteto izvajanja politike melioracij v Slo- 
veniji. 

To seveda tudi za to, ker je položaj v rastlinski proizvodnji v Sloveniji in 
tudi v Jugoslaviji v zadnjih dveh letih izredno zaostren, tako z vidika zago- 
tavljanja zadostnih količin pšenice, koruze in drugih poljščin, kot tudi z vidika 
izredne rasti cen teh proizvodov pa tudi zaradi dejstva, da se pretežen del teh 
pridelkov proizvaja na drobnih parcelah. S tega aspekta je prav podpora melio- 
racijam in oblikam združevanja zemljišč — kot so komasacije ali direktno 
samoupravno združevanje — tisto, kar lahko v določeni perspektivi zagotavlja 
večje količine teh proizvodov in odpravi težave, ki so bile v lanskem letu 
prisotne tudi pri teh proizvodih na področju oskrbe. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati o 
predlogu Izvršnega sveta glede združitve faz? (Da.) Besedo ima tovarišica Franc- 
ka Herga, delegat Zbora združenega dela, gospodarsko področje, 16. okoliš, 
Maribor. 

Francka Herga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Želela bi povedati, da je tudi naša skupina delegatov predlagala, da se ne zdru- 
žita prva in druga faza zakonodajnega postopka. Delegati gmo menili, da je 
potrebno tako pomemben zakon, na kar je opozoril tudi predstavnik Izvršnega 
sveta, obravnavati po rednem postopku, to je v treh fazah. Zato podpiram pred- 
log delegata, da ne združujemo dveh faz. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati o predlogu glede 
združitve faz? (Nihče.) Slišali smo dvoje mnenj delegatov kakor tudi obrazlo- 
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žitev predstavnika predlagatelja. O predlogu Izvršnega sveta o združitvi faz 
moramo glasovati. Kdor je za predlog Izvršnega sveta o združitvi faz, naj 
prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (68 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal? (6 delegatov.) 

Ugotavljam, da predlog Izvršnega sveta o združitvi faz ni sprejet, zato bomo 
obravnavali le predlog za izdajo zakona. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca od- 
borov in komisije poročilo še ustno dopolniti? (Ne želita.) Pričenjam razpravo. 
Mislim, da bi lahko z razpravo nadaljeval tovariš Jože Maljevič, ker sem ga že 
napovedal. Besedo ima tovariš Jože Maljevič, delegat Zbora združenega dela, 
področje kmetijstva, 9. okoliš, Trebnje. 

Jože Maljevič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ne bi želel, da bi se oblikovalo mnenje, da je moj prispevek izzvenel kot sta- 
lišče proti melioracijam. Ker pa izhajam iz delegacije, kjer v kmetijstvu pred- 
stavlja pereč problem zlasti razdrobljenost, je pomen hidromelioracij nekoliko 
manjši in imamo za to določene pripombe. 

Delegacija predlaga, naj bi se višina prispevka vodni skupnosti zaradi tega, 
da se ne bi zmanjšala sredstva, ki ostajajo zemljiškim skupnostim za izvajanje 
ostalih posegov, ki niso hidromelioracije, omejila na 100% zvišanje, tako da bi 
prispevek znašal 10 dinarjev. V obrazložitvi smo prebrali, da je letno potrebno 
izvršiti spremembo namembnosti na 1000 ha zemljišč, vemo pa, da se letno 
v kmetijski proizvodnji opusti 3000 ha zemljišč. Morda mi bo nekdo lahko 
posredoval podatek, kaj je z ostalimi 2000 ha in ali ne bi bilo smotrno tam orga- 
nizirati proizvodnjo, ne pa samo izvajati hidromelioracije, kot je bilo predla- 
gano in s tako visokim prispevkom? 

Višino prispevka za vodno skupnost bi bilo potrebno diferencirati po obči- 
nah. Ponekod se iz teh odškodnin, če bi bile sprejete v predlagani višini, zbere 
veliko sredstev, posegov pri urejanju zemljišč in pri pridobivanju novih zemljišč 
pa je relativno malo. Zato bi občine z večjimi sredstvi lahko več prispevale kot 
občine oziroma zemljiške skupnosti, kjer je vir tega dohodka manjši. Če pa še 
primerjamo ostale vire dohodka zemljiške skupnosti od izkopa rudnin, od od- 
vzema gramoza, od izkopa peska in podobno, je dohodek lahko precej večji. 
Ker tega dohodka marsikje tudi ni, bodo zemljiške skupnosti ponekod ostale 
le z minimalnimi sredstvi, pri čemer se bo postavilo vprašanje obstoja te zem- 
ljiške skupnosti, ali pa bo lahko poslovala le kot urad pri vodni skupnosti in 
samo zbirala prispevke, s terena pa poslušala očitke, zakaj so tako visoki pri- 
spevki za spremembo namembnosti zemljišča. 

Naj še omenim to, da nam je že na pogovoru z Izvršnim svetom za našo 
metliško občino bilo pojasnjeno stališče Izvršnega sveta, da bi v kolikor se po 
zakonu spremeni odškodnina na 25 dinarjev, maksimalna višina ostala ista. Tudi 
o tem bo torej potrebno razmisliti. Treba se je namreč zavedati, da bomo s tem 
skrčili odnos med najnižjo in najvišjo ceno za odškodnino in prišli do tega, da 
bodo stimulirane posamezne gradnje le na najbolj kvalitetnih zemljiščih, mi pa 
bomo kasneje morda tudi z zelo velikimi investicijami hoteli pridobiti zemljišča 
z melioracijami, katerih pa ne moremo nikoli tako izboljšati, kot če bi ohranili 
prvotna zemljišča. V razmišljanju o pariteti odškodnine zato konkretno predla- 
gamo, naj bi se določila zgornja višina. Če posegamo v minimalno odškodnino, 
bodimo tudi toliko odločni, da ne prepuščamo iniciative zemljiški skupnosti ali 
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vztrajnosti članov izvršnih odborov, tajnikov ali kogarkoli pri določanju cen 
po občinah, temveč rešimo to vprašanje enotno za vso republiko. Na tej osnovi 
bomo potem lahko sami dokončno uredili konkretno razpredelnico cen. 

Naj dod^m še stališča glede zbiranja sredstev pri vodni skupnosti. Organi- 
zirano imamo Zvezo kmetijskih zemljiških skupnosti. Vodna skupnost, kolikor 
vem, je organizirana tako, da vzdržuje primarne vodotoke. Če vodna skupnost 
to izvaja, se zastavlja vprašanje, ali ne bi lahko nekdo drug zbiral ta sredstva 
in jo financiral? Kakšna bo potem kontrola porabe sredstev? Iz tega zakona 
kontrola porabe teh sredstev — ali je upravičena ali ne — ni jasna. Edini 
predlog o odškodnini in stimulaciji gradnje na manj kakovostnih zemljiščih je, 
da bi najnižjo odškodnino, ki je sedaj predvidena v višini 25 dinarjev, delili 
v najslabšem primeru v razmerju 50 odstotkov zemljiški skupnosti, 50 odstotkov 
pa vodni skupnosti oziroma skupnosti, ki bo zbirala ta sredstva. 

Proti združevanju faz v tem postopku pa smo bili zato, ker želimo, da se 
to stališče ponovno usklajuje v Odboru za agrarno politiko, kjer je tudi prvotno 
stališče bilo takšno. Odbor za agrarno politiko namreč šteje 13 članov, občinskih 
zemljiških skupnosti pa je 53, torej je bila udeležba premajhna, da bi lahko 
upoštevali vse pripombe s terena. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomaž i č: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc 
Šmajdek, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 21. okoliš, 
Novo mesto. Prosim! 

Franc Šmajdek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ze govornik pred menoj je v zvezi s predlogom za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih povedal v glavnem vse, o čemer 
je razpravljala tudi naša delegacija. Naša delegacija je razpravljala na iniciativo 
izvršneg odbora kmetijske zemljiške skupnosti in prišla do naslednjih stališč. 

Podpiramo predlog, da se povečajo prispevne stopnje za uporabo in spre- 
membo namembnosti kmetijskega zemljišča, ker vidimo, da se ta zelo neracio- 
nalno uporabljajo in je potrebno na drugi strani pridobiti nova zemljišča, da si 
bomo lahko zagotovili hrano. 

Iz razprave pa sprejemam naslednji zaključek. V kolikor bo posamezna 
občina vodila politiko prispevnih stopenj glede na bonitetni razred zemljišča, 
predlagamo, da bi republiški zakon procentualno določil stopnjo povečanja teh 
prispevnih stopenj, da ne bi nastal razkorak pri izvajanju republiškega zakona 
in občinskih odlokov. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Razpravljala bo tovarišica 
Katarina Bokan, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 19. oko- 
liš, Lendava. Prosim! 

Katarina Bokan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije s področja 
gospodarstva, 19. okoliš, Lendava, je na svoji seji dne 26. 5. 1980 obravnavala 
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 
zemljiščih z osnutkom zakona. 

Delegacija v zvezi s predlogom za zvišanje najnižjega prispevka ni imela 
nobenih pripomb in podpira predlog za spremembo. Vendar so delegati v raz- 
pravi opozorili na problem, ki se v naši občini pojavlja v zvezi z odmero spre- 
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membe namembnosti kmetijskega zemljišča glede na drugi odstavek 14. člena 
zakona, ki navaja gradnjo objektov, ki se ne štejejo za spremembo namemb- 
nosti. Drugi odstavek 14. člena zakona navaja, da se za spremembo namemb- 
nosti kmetijskega zemljišča ne šteje gradnja objektov za rejo govedi, konj 
in drobnice s pripadajočimi objekti, pri tem pa zakon izpušča gradnjo objektov 
za rejo prašičev in perutnine. 

Delegacija je v zvezi s tem sprejela predlog, da se ob spremembi zakona 
o kmetijskih zemljiščih dopolni tudi drugi odstavek 14. člena, m sicer tako, da 
se gradnja objektov za rejo prašičev ne šteje za spremembo namembnosti kme- 
tijskega zemljišča. 

Obrazložitev. Občina Lendava je izrazito kmetijska občina, kjer je še 
pretežno zastopan individualni sektor kmetijstva s poudarkom na živinoreji, go- 
vedoreji in prašičereji. Zadnja leta beležimo stagnacijo prašičereje iz različnih 
razlogov. Nadaljnji razvoj kmetijstva v občini predvideva bistveno povečanje 
proizvodnje prašičev, kajti povečanje proizvodnje prašičev je v skladu s kon- 
ceptom razvoja v celotni pomurski regiji. Delegacija meni, da so graditelji ob- 
jektov za prašičerejo v neenakopravnem položaju z graditelji objektov, na pri- 
mer hlevov za govedorejo. Sedaj veljavno določilo drugega odstavka 14. člena 
zakona o kmetijskih zemljiščih ne vzpodbuja kmetovalcev k tržni proizvodnji 
prašičev. 

Izhajajoč iz naših potreb po vzpodbujanju prašičereje predlagamo Zboru 
združenega dela, da ob spremembi zakona o kmetijskih zemljiščih dopolni tudi 
drugi odstavek 14. člena v smislu zgoraj navedenega predloga. Hvala! 

Predsednik Emil Tomaž i č: Besedo ima tovariš Alojz Frangež, delegat 
Zbora združenega dela, kmetijska dejavnost, 5. okoliš, Ptuj. 

Alojz Frangež: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov s področja kmetijske dejavnosti 5. okoliš, Ptuj, je ob obrav- 
navi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kme- 
tijskih zemljiščih sprejela naslednja stališča: 

1. Podpiramo predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona. Zaradi boljše 
in hitrejše ureditve kmetijske dejavnosti dodajamo na osnovi 1. točke predlog 
dopolnitev k 103. členu zakona o kmetijskih zemljiščih z naslednjimi določili: 

— za izvedbo komasacij in melioracij v tem členu zakona ni potrebno za- 
gotoviti pristanka lastnikov in uporabnikov kmetijskih zemljišč, ki imajo več 
kot polovico površin kmetijskih zemljišč na komasacijskem območju, ampak 
je potrebno, da komasacijo uporablja večina, 

— med podpisnike samoupravnega sporazuma k 103. členu, ki zagotavljajo 
sredstva, je potrebno šteti tudi Zvezo vodnih skupnosti Slovenije, Zvezo kme- 
tijskih zemljiških skupnosti Slovenije, Kmetijsko živilsko razvojno skupnost 
Slovenije in banko na katerem območju se melioracija izvaja, 

— da se določneje opredeli ali izpusti iz zakona določilo o aktu Skupščine 
SR Slovenije, ki proglaša kmetijska zemljišča, ki se meliorirajo zaradi njihove 
vloge pri proizvodnji hrane ali pri izvedbi družbenega plana kot posebej po- 
membna za vso SR Slovenijo. 

2. Zaradi visoke odškodnine naj se dopolni tudi 14. člen zakona, da se za 
izgradnjo objektov za rejo prašičev in perutnine ne plačuje odškodnina za spre- 
membo namembnosti kmetijskega zemljišča. 
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3. Zaradi neracionalnosti sprememb namembnosti kmetijskih zemljišč je 
potrebno v poglavjih varstva kmetijskih zemljišč zagotoviti, da se dosledno 
spoštuje trajna namembnost za kmetijsko proizvodnjo na ravninskih predelih, 
zlasti pri že usmerjenem kmetovanju v sodobno tržno proizvodnjo. 

Obrazložitev. Občine imamo približno 5 tisoč ha površin, ki bi jih lahko 
meliorirali po 103. členu zakona o kmetijskih zemljiščih. Ceno melioracij   
120 000 din na ha — ne moremo v celoti prevaliti na lastnika zemljišča posebej 
še, ker gre predvsem v Pesniški dolini, kjer melioracije sedaj izvajamo za manj 
razviti predel Slovenije in je zato zmožnost plačila lastnikov zemljišč majhna. 
Zaradi tega zaostajamo z deli pri izvajanju melioracij, nadaljnji uspeh pri delu 
pa vidimo le v zagotavljanju nepovratnih sredstev za melioracije. 

Pri izvajanju komasacij na melioriranih površinah, ki so opredeljene po 
103. členu zakona o kmetijskih zemljiščih, ki pravi, da je za melioracijo potrebna 
50 procentna večina podpisnikov, ugotavljamo, da je enako tudi za komasacijo 
potrebna 50 procentna večina površin v območju. 

Način financiranja ter osnove in merila za prispevek ustanoviteljic je mo- 
goče opredeliti v samoupravnem sporazumu, če so podpisniki sporazuma tisti, 
ki dajejo sredstva za te namene in so v predlogu dopolnitve navedeni. 

Ob tem je hkrati potrebno opozoriti tudi na nepovratno zagotovljena sred- 
stva, kajti izkušnje nas uče, da kmetje melioracij ne odplačujejo skladno s po- 
godbami, pritisk prek sodišč pa bi nam na terenu onemogočil vsako nadaljnjo 
akcijo. Zaradi tega moramo del nepovratnih sredstev vračati kmetijski zadrugi 
iz svojega dohodka oziroma hranilno-kreditne službe. Menimo, da se je potrebno 
ob sprejetju dopolnitev in sprememb zakona konkretno odločiti glede finan- 
ciranja. 

Akta Skupščine SR Slovenije, ki bi določal, da so melioracije kmetijskih 
zemljišč, na primer pri nas v Pesniški in Polskavski dolini, zaradi svoje vloge 
pri proizvodnji hrane ali pri izvedbi družbenega plana SR Slovenije posebej 
pomembne, kakor to določa 103. člen zakona o kmetijskih zemljiščih, ni, čeprav 
se zavedamo, da so v skupni vsoti melioracij tudi te površine vštete. Ob skle- 
panju samoupravnih sporazumov za melioracije na takšnih območjih ugotav- 
ljamo, da predstavlja problem pomanjkanje tega akta. 

Odškodnine bodo sedaj bistveno višje, ker tudi reja prašičev in perutnine, 
posebej ob pomanjkanju ostalih vrst mesa, bistveno prispeva k prehrani ljudi! 
Predlagamo, tako kot že večkrat, da se gradnja objektov za rejo prašičev in 
perutnine obnovi, spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča pa ne šteje 
za spremembo. 

Kmetovalci ugotavljamo, da občine vse prepočasi urejajo prostorske plane, 
ki bi zagotavljali dolgoročno varovanje kmetijskih zemljišč, hkrati pa dajali 
dolgoročno perspektivo usmerjenim kmetijam. 

V interesu urbanizacije, industrializacije in izgradnje infrastrukture mnogi 
po sedanji praksi kaj hitro uspejo prepričati, da je v javnem interesu graditi 
na najplodnejših zemljiščih, ker da so gradnje v hribovitejših predelih dražje 
in izvedba zahtevnejša, Taka gledanja so vsekakor kratkoročna. Zakonodaja naj 
v takih primerih uredi tudi dolgoročna nadomestila za odškodnino in socialno 
varnost proizvodno usmerjene kmetije, saj trenutne odškodnine ne omogočajo 
preselitve kmetije, da bi se lahko nadaljevalo vpeljano gospodarstvo na novih 
lokacijah. Hvala! 
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Predsednik Emil Tomaži č : Hvala lepa! K besedi se je prijavil tova- 
riš Milan Zolnir, predsednik Odbora za agrarno politiko. 

Milan Zolnir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! K 
razpravi se prijavljam kot predsednik Odbora za agrarno politiko. Ponovno 
bi opozoril, da je Odbor za agrarno politiko sprejel predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih z osnutkom za- 
kona tako kot je podano v poročilu. Torej se odbor s predloženim zakonom 
strinja. 

Mislim, da bi se v današnji razpravi morali opredeliti predvsem do predla- 
ganih sprememb, ki so podane v predlogu za izdajo zakona^ 

Nadalje mislim, da bi na pripombe, ki jih je podal delegat iz Trebnjega, 
moral odgovoriti predstavnik Izvršnega sveta, zato ga prosim, da poskuša od- 
govoriti na zastavljena vprašanja. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Darko Kranjc, delegat 
Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 25. okoliš, Cerknica. 

Darko Kranjc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegacija je obravnavala predlog za izrajo zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih z osnutkom zakona. Skupina delegatov 
podpira sprejem zakona z naslednjimi pripombami: 

Glede na občutno zvišanje prispevka za spremembo namembnosti, ki ga s 
tem zakonom namenjamo za izvedbo melioracij, predlagamo, da se v novem 
srednjeročnem obdobju upošteva prioriteta oziroma vsaj enakovrednost pro- 
grama agromelioracij in ne samo hidromelioracij v ravninskih predelih Slo- 
venije. 

To utemeljujemo z dejstvom, da je Slov&nija v pretežnem delu poraščena 
z neproduktivnim grmičevjem, ki se stihijsko razrašča. Zaradi tega je potrebno 
nameniti velik del sredstev iz spremembe namembnosti v predlagane agromelio- 
racije, še posebej iz razloga, ker so tovrstne melioracije najmanj enkrat ce- 
nejše od hidromelioracij. 

Predlog je potrebno upoštevati tudi iz razloga, da je potrebno za hriboviti 
svet Slovenije sprejeti vrsto ukrepov, ki naj bi preprečevali zmanjševanje kme- 
tijske proizvodnje in s tem razseljevanje zaradi težjih pogojev gospodarjenja. 

Navedene ugotovitve še posebej veljajo za občino Cerknica. O predlaganih 
spremembah zakona menimo, da je potrebno določiti poleg minimalne stopnje 
tudi kriterije za določitev maksimalnih stopenj spremembe namembnosti kme- 
tijskih zemljišč glede na pomembnost kmetijstva v družbenem planu Slovenije. 

Pri tem predlogu imamo v mislih predvsem naslednje. Sedanja politika 
občinskih skupščin glede kmetijskih zemljiščnih skupnosti je bila usmerjena 
predvsem v sprejemanju odlokov o odškodnini za spremembo namembnosti 
kmetijskih zemljišč z nizkimi prispevnimi stopnjami in to predvsem na po- 
vršinah prvega, drugega in tretjega razreda. Medtem pa so občine, ki so po- 
membno vezane na kmetijsko proizvodnjo — tako tudi občina Cerknica — za- 
sledovale politiko očuvanja kvalitetnih kmetijskih površin z občutno višjimi 
prispevnimi stopnjami in to kljub temu, da svoje tržne presežke v pretežni 
meri namenjajo za preskrbo mestnih središč. S tem v zvezi predlagamo, da se 
pri sprejemanju odlokov o spremembi namembnosti upoštevajo predlagani kri- 
teriji in da se za tako zbrana sredstva v mestnih kmetijsko zemljiških skup- 
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nostih pripravi sistem prelivanja sredstev v občine, ki opravljajo naročeno 
preskrbo za posamezne predele. Z upoštevanjem predlaganih stališč bomo v 
Sloveniji zagotovili nemoteno preskrbo potrošnih središč, hkrati pa skladnejši 
razvoj njihovega zaledja. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Prijavljenih razpravljalcev 
ni več. Želi še kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Henrik Janko, delegat 
Zbora združenega dela za področje kmetijstva, 8. okoliš, Žalec. 

Henrik Janko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati: 
Delegacija za Zbor združenega dela, s področja kmetijske dejavnosta, 8. okoliš, 
Žalec je na svoji seji dne 23. 5. 1980 obravnavala predlog za izdajo zakona z 
osnutkom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih. 
Delegacija predlaga, da se v isti višini, kot se predvideva v tem zakonu, poveča 
odškodnina v občinskih odlokih, in sicer po bonitetnih razredih. Sredstva zem- 
ljiških skupnosti naj bi se s tem predlogom ne smela zmanjševati. Finančni 
načrti kmetijskih zemljiških skupnosti so bili že sprejeti, prav tako tudi srednje- 
ročni programi in bi z izpadom teh sredstev bili okrnjeni. 

Po predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kme- 
tijskih zemljiščih bi se sredstva zemljiških skupnosti v primerih, kjer bi ob- 
činske skupščine ne sprejele višjih stopenj za bonitetne razrede, zmanjšala, kar 
pa bi negativno vplivalo glede na vse večjo vlogo, ki naj bi jo imele kmetijske 
zemljiške skupnosti v prihodnosti v kmetijstvu. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? 
(Da.) Besedo ima tovarišica Jožica Mlakar, delegatka Zbora združenega dela, 
področje kmetijstva, 10. okoliš, Brežice. 

Jožica Mlakar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V celoti podpiramo predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o kmetijskih zemljiščih z osnutkom zakona, saj smo prepričani, da bomo 
le tako uresničili zastavljene cilje na področju razvoja kmetijstva in vodnega 
gospodarstva v prihodnjem srednjeročnem obdobju. 

Ob obravnavi predloga za izdajo zakona z osnutkom zakona smo ugotovili, 
da bi bilo potrebno uskladiti in dopolniti še nekatere določbe zakona o kmetij- 
skih zemljiščih, ki so si v nasprotju z zakonom o sistemu družbenega planiranja 
in o družbenem planu SR Slovenije, zato predlagamo, da se v tem osnutku 
spremenita in dopolnita še 10. in 141. člen zakona o kmetijskih zemljiščih. 

Obrazložitev: 10. in 141. člen zakona o kmetijskih zemljiščih obravnavata 
varstvo kmetijskih površin oziroma opredeljujeta obveznost priprave in spre- 
jema prostorskih planov v občinah na osnovi določil starega zakona ter oprede- 
ljujeta kaj morajo ti vsebovati. 

141. člen celo citira obveznost priprave prostorskih planov na osnovi odloka 
o uvedbi prostorskih planov SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 4/78), kar pa je 
v nasprotju s 141., 142. in 143. členom zakona o sistemu družbenega planiranja 
v SR Sloveniji. 

Omenjeni zakon, ki je bil sprejet v začetku letošnjega leta, sistemsko opre- 
deljuje vse vidike planiranja ter obravnava prostorski plan kot eno od kompo- 
nent družbenega planiranja. Očitno torej ne gre več za samostojni prostorski 
plan kot ga opredeljujeta že omenjeni odlok o pripravi prostorskih planov, 
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ki pa je po informacijah Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje v po- 
stopku razveljavitve. Glede na to, da bo družbeni plan sprejet do konca leta 
za obdobje petih let, dolgoročni pa šele leta 1983, ostajajo nekatere omejitve 
iz 141. člena zakona o kmetijskih zemljiščih dvomljive in nesprejemljive. 
Hvala lepa! 

Predsednik E m i 1 To m a z i c : Hvala lepa! Želi se kdo razpravljati? 
(Da.) Besedo ima tovariš Ivo Marenk, član Izvršnega sveta in predsednik Re- 
publiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Ivo Marenk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Mi- 
slim, da je večina razpravljalcev podprla predlagane spremembe in dopolnitve 
zakona o kmetijskih zemljiščih, kakor tudi predloge, ki so jih posredovali dele- 
gati z območja Ptuja. 

Mislim, da kaže vendarle zaradi odgovornosti za izvajanje družbenega plana 
povedati, da ima zavrnitev predloga Izvršnega sveta, da se ne obravnava osnu- 
tek zakona, finančne posledice pri sredstvih kmetijskih zemljiških skupnosti 
in Zveze vodnih skupnosti, ki so namenjena za melioracije in to približno 
24 milijonov dinarjev, kar predstavlja adekvaten del zmanjšanja deleža uresni- 
čevanja družbenega plana na področju melioracij. 

Nekaterih predlogov, ki so bili dani za dopolnitev zakona v širšem smislu 
od prvotnega predloga, z vidika dopolnjevanja na tistih področjih, ki jih ureja 
zakon, ki je bil noveliran konec leta 1978, ne bi kazalo nekritično sprejemati, 
predvsem iz razloga, ker nekateri od njih izhajajo iz dejstva, da se zahteva 
zakonsko urejanje na tistih področjih, kjer bi le-to nadomestilo neaktivnost 
kmetijskih zemljiških skupnosti. S tega vidika bo Izvršni svet vse predloge, 
ki so bili podani, dodatno proučil. Mislim pa, da ne bi kazalo pretirano širiti 
dopolnitev zakona, temveč počakati z eventualnimi spremembami in dopol- 
nitvami v širšem smislu do tedaj, ko bo obravnavan in sprejet tudi zakon o 
urejanju prostora, ki bo matičen zakon za področje prostorske problematike. 

V tem smislu se tudi predlog za dopolnitev 10. in 141. člena zakona o kme- 
tijskih zemljiščih nanaša na problematiko, ki ga ureja zakon o urejanju pro- 
stora. V tem kontekstu je zlasti 141. člen predvsem ventil, ob dejstvu, da kljub 
šestletni veljavnosti zakona, od leta 1972 do 1978 ,večina občin v Sloveniji ni 
na področju opredeljevanja namembnosti prostora napravila veliko in da je 
prav pred kratkim Predsedstvo Republiške konference SZDL razpravljalo tudi 
o tej problematiki in podprlo, da do uveljavitve novih sistemskih rešitev na 
področju planiranja in do uveljavitve novega zakona o urejanju prostora te 
rešitve ostanejo, ker predstavljajo v tem trenutku tisto zavoro, ki onemogoča, 
da bi se nekritično gospodarilo z zemljo, kar je seveda eden od velikih pro- 
storskih in razvojnih problemov v Sloveniji. Hvala lepa! 

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

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kme- 
tijskih zemljiščih se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
16 
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Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upo- 
števa pripombe in stališča dana v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine 
ter predloge, dane v razpravi na seji zbora. 

Zeli kdo razpravljati o tako oblikovanem skleptf? (Nihče.) Ce ne, prosim, 
da o predlaganem sklepu glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
glasuje! (131 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o intervencijah v kmetijstvu in 
porabi hrane, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo skupina 
delegatov za Zbor združenega dela, kmetijska dejavnost, 1. okoliš, Škofja Loka. 

Danes ste prejeli na klop predlog sklepa, ki je pripravljen na podlagi do- 
sedanjih razprav o tem aktu, v delovnih telesih Skupščine in zbora. Predlagam 
delegatom, da preberejo tudi dodatno poročilo Odbora za agrarno politiko in 
Odbora za finance našega zbora k predlogu za izdajo zakona, ki ste ga prav tako 
prejeli danes na klop. 

Ker pričakujemo razpravo, predlagam, da poročevalci delovnih teles, ki 
so obravnavali ta akt in tudi predstavnik Izvršnega sveta spremljajo današnjo 
razpravo in po končni razpravi predlagajo morebitne spremembe ali dopolnitve 
predloga sklepa. 

Zeli predstavnik predlagatelja — delegat skupine delegatov, s področja 
kmetijstva, 1. okoliš, škofja Loka besedo? (Ne želi.) Vprašujem predstavnika 
Izvršnega sveta, če želi besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Ivo Marenk, član 
Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. 

Ivo Marenk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Izvršni 
svet je na seji dne 26. maja ponovno obravnaval vprašanja, ki so se izoblikovala 
na sejah skupščinskih teles v zvezi s pobudo skupine delegatov s področja kme- 
tijstva iz Škofje Loke, da se spremeni zakon o intervencijah v kmetijstvu in 
porabi hrane. 

Pri tem je Izvršni svet upošteval dejstvo, da je na sejah skupščinskih 
teles, zlasti pa Komisije za spremljanje uresničevanja zakona o združenem delu 
in Zakonodajno-pravne komisije, prišlo do veljave stališče, da tako predložen 
zakon kot ga predlaga skupina delegatov, ne more biti sprejet. Pri tem je 
ugotovil, podobno kot že Komisija za uresničevanje zakona o združenem delu 
in drugi odbori, da je bil zakon o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane 
sprejet konec leta 1978 v paketu sprememb in dopolnitev kmetijske zakono- 
daje in da se zlasti na nivoju občin slabo uresničuje. 

Nadalje je ugotovil, da je Izvršni svet obveznosti, ki jih je sprejel v imenu 
SR Slovenije s srednjeročnim planom, izpolnjeval, da pa zlasti v prvih letih 
srednjeročnega plana ni prišlo do zadostnih interventnih sredstev na nivoju 
občin. V tem smislu je analiziral stanje, ki je nastalo po uveljavitvi zakona, 
in ugotovil, da je bilo za programe v letu 1980 v občinah planirano 170 mili- 
jonov dinarjev, vendar pa vsa sredstva niso bila tudi zagotovljena. Zagotovlje- 
nih je nekaj več kot 71 milijonov dinarjev iz proračunov občin, pomemben del 
sredstev pa je zagotovljen tudi iz drugih virov kot so ostanki nekdanjega 
državnega kapitala, ki so bili bilancirani v začetku tega srednjeročnega obdobja, 
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8 občin v Sloveniji pa je šlo na uveljavljanje zakona, predvsem v tem smislu, 
da se je naslonilo na oblikovanje samoupravnega sklada in da je uporabilo za 
izvajanje tega zakona vire, ki so z njim tudi predvideni. Pri tem Izvršni svet 
v končnem stališču, ki je bilo sprejeto, posebej poudarja in soglaša s stališči 
skupščinskih teles, da je tako za leto 1980 kot tudi za naslednje srednjeiočno 
obdobje nujno, da se v občinah pospeši oblikovanje samoupravnih skladov za 
pospeševanje kmetijstva, ki so z zakonom določena oblika samoupravne organi- 
ziranosti za zbiranje sredstev za pospeševanje kmetijstva. 

Pri tem Izvršni svet prav tako Soglaša s stališčem, ki je bilo oblikovano 
v skupščinskih telesih, in sicer, naj bi se pri realizaciji zakona, se pravi pri 
preoblikovanju sedanjih samoupravnih sporazumov, naslonili predvsem na 
sredstva osebne porabe, zlasti na osebne dohodke delavcev temeljnih organizacij 
združenega dela in na osebne dohodke delavcev delovnih skupnosti, v okviru 
možnosti pa tudi na sklade skupne porabe v organizacijah združenega dela. 
Do tega stališča smo prišli na podlagi skupščinske razprave, o uveljavljanju 
stališč o reproduktivni sposobnosti gospodarstva, kjer je bilo izrecno poudar- 
jeno, da v tej fazi ni mogoče dodatno obremenjevati gospodarstva na tisti točki, 
kjer to pomeni zmanjševanje reproduktivne sposobnosti. V tem smislu Izvršni 
svet predlaga, da se samoupravni sporazumi v občinah, s politično podporo 
zlasti Socialistične zveze, spremenijo tako, da bodo v skladu s 4. členom za- 
kona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane. V tem smislu menimo, da 
bo potrebna tudi podpora zborov Skupščine SR Slovenije, da pride do uvelja- 
vitve takšnih samoupravnih sporazumov, ki bodo v skladu z zakonom. 

Hkrati je Izvršni svet proučil tudi predloge nekaterih odborov v Skupščini, 
da bi se iz drugih virov zagotovila določena sredstva za te namene in pri tem 
ugotovil, da so bila sredstva, ki jih namenja SR Slovenija za sprejete obvez- 
nosti, dana. Prav tako pa tudi sredstva, glede na porabo v preteklih dveh letih, 
ki so namenjena v občinskih programih in so tudi zagotovljena v letu 1980, 
vendarle zadoščajo za najnujnejši del potreb, ker so tudi rastla v skladu z ob- 
segom rasti splošne porabe. V zadnjih dveh letih se je po podatkih, ki jih na- 
vajajo predlagatelji, delež sredstev povečal od 80' milijonov na približno 120 mi- 
lijonov v letu 1980, in sicer tistih sredstev, ki so zagotovljena v občinah na 
podlagi samoupravnih sporazumov in iz sredstev splošne porabe občine. 

Glede na to, da bi situacija, ki je nastala po zavrnitvi zakonske iniciative, 
v določenih občinah verjetno predstavljala določen problem, bi kazalo pripo- 
ročiti, da se predvsem iz razpoložljivih sredstev zagotavlja financiranje pospe- 
ševalne službe v organizacijah združenega dela ter zakonska obveznost občin 
pri nadomestilu dela obresti za kredite, ki so bili dani v zasebnem sektorju. 
Pri tem pa naj se občinam predlaga, da z ukrepi varčevanja in morebitnega 
preusmerjanja dela svojih prihodkov povečajo delež sredstev, ki so v tem letu 
namenjena za kmetijstyo. 

In končno, Izvršni svet bo v okviru svoje obveznosti za pripravo planskih 
aktov za obdobje 1981—1985 pripravil tudi poseben del, ki se bo nanašal na 
intervencije v kmetijstvu in porabi hrane. Izvršni svet ocenjuje, da je bila 
razprava v skupščinskih odborih in telesih izredno temeljita in poglobljena in 
bo v določenem smislu predstavljala podlago, da se da kmetijstvu in porabi 
hrane vendarle večji poudarek in da se omogoči normalnejše gospodarjenje 
tako na podlagi primarne delitve kot na podlagi različnih oblik intervencij, ki 
bodo morale tako kot v tem srednjeročnem obdobju obstajati tudi v bodoče, 
tako na nivoju občine kot tudi na nivoju republike zaradi nujnosti prelivanja, 
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o katerem so tovariši delegati tudi danes govorili. V tem smislu Izvršni svet 
podpira predlog sklepa. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci odborov 
in komisij besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Milan Žolnir, poročevalec Odbora 
z agrarno politiko in poročevalec Odbora za finance. 

Milan Žolnir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
K poročilu Odbora za agrarno politiko in Odbora za finance k predlogu za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o intervencijah v kmetij- 
stvu in porabi hrane dajemo dodatno poročilo. 

Odbor za agrarno politiko in Odbor za finance Zbora združenega dela sta 
na seji dne 20. maja 1980 in ponovno na seji dne 28. maja 1980 obravnavala 
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o intervencijah 
v kmetijstvu in porabi hrane, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila sku- 
pina delegatov za Zbor združenega dela za kmetijsko dejavnost 1. okoliš, Škofja 
Loka. 

Odbora sta že ob prvi obravnavi predloga zakona, dne 21. januarja 1980, 
opozorila zlasti na naslednja odprta vprašanja. Predloženo pobudo za izdajo 
zakona je treba preveriti s finančnega vidika in strokovno oceniti razvojne 
programe ter predvideti tudi druge možne rešitve zlasti zato, da gospodarstva 
ne bi dodatno obremenjevali z obveznostmi. 

Razčistiti bi bilo potrebno vprašanja glede prelivanja sredstev med druž- 
benopolitičnimi skupnostmi. Zato rešitve problemov ne smemo iskati le v za- 
časnih ukrepih, temveč je treba pripraviti celovite rešitve vseh odprtih vprašanj 
za naslednje srednjeročno obdobje. 

Odbora sta predlagala Izvršnemu svetu, da zavzame stališče do predloga 
zakona in odprtih vprašanj, ki sta jih izpostavila v svojem poročilu. Nato bi 
odbora ponovno obravnavala zakonski predlog. K predlogu za izdajo zakona 
je. Izvršni svet posredoval svoja stališča. 

Pobudo delegatov za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 
intervencijah v kmetijstvu, in porabi hrane pa je na predlog Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije obravnavala tudi Komisija za spremljanje izvajanja 
zakona o združenem delu Skupščine SR Slovenije, ki je odprta vprašanja 
v zvezi z dano pobudo proučila in zavzela svoje stališče. 

V razpravi o predlogu za spremembo in dopolnitev zakona o intervencijah 
v kmetijstvu in porabi hrane sta odbora opozorila, da je bil predlog, da se kot 
vir sredstev uvede tudi dohodek, dan že v razpravah k predlogu za izdajo za- 
kona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane. Ob tem pa se je izobliko- 
valo stališče, da dohodka temeljnih ogranizacij združenega dela ne bi bilo 
primerno dodatno obremenjevati glede na že obstoječe obremenitve in zaradi 
zaščite akumulativne in reproduktivne sposobnosti organizacij združenega dela. 

To stališče je bilo potrjeno tudi ob obravnavi analize družbene repro- 
dukcije sredstev za reprodukcijo in akumulativne sposobnosti gospodarstva. 
Tedaj je bilo ugotovljeno, da je akumulacija v gospodarstvu v tekočem srednje- 
ročnem obdobju naraščala počasneje od dohodka, ob tem pa so se nesoraz- 
merno povečale obveznosti iz dohodka za vse oblike porabe. Odbora sta po- 
udarila, da predlog za izdajo zakona ne rešuje odprtih vsebinskih vprašanj 
ha obravnavanem področju. Tako niso določeni programi, ki jih je treba ures- 
ničiti s predlagano obliko zbiranja sredstev oziroma ni opredeljena namemb- 
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nost združevanja sredstev. S predlaganim reševanjem na ravni občin pa tudi 
ni mogoče enotno urejati razvoja kmetijstva in proizvodnje hrane. To področje 
je treba urediti tako, da bo zagotovljen enakomeren razvoj kmetijske pro- 
izvodnje v republiki, v skladu z družbenoekonomskimi odnosi, ki jih oprede- 
ljuje zakon o združenem delu. 

Nadalje je potrebno ugotoviti, katere obveznosti, sprejete s srednjeročnim 
družbenim planom za obdobje 1976—1980 na področju kmetijstva, še niso bile 
realizirane in kolikšna sredstva so potrebna za njihovo izpolnitev. Proučiti 
pa bo potrebno tudi samoupravno organiziranost na tem področju, saj se funk- 
cija samoupravnih skladov, ki jih predvideva zakon, ni ustrezno uveljavila 
v praksi. 

Odbor tudi ni mogel ugotoviti, v katerih občinah so bili sklenjeni samo- 
upravni sporazumi o prispevku iz dohodka za intervencije v kmetijstvu in 
porabi hrane, pa tudi kateri zavezanci so pristopili k sprejetemu samouprav- 
nemu sporazumu. Zato tudi ni bilo mogoče ugotoviti finančnih posledic izva- 
janja predloženega zakona. Izvršni svet naj bi zato čim prej pripravil sistem- 
ske rešitve, vključno z možnimi načini zagotavljanja sredstev za pospeševanje 
razvoja kmetijstva, ki bi predstavljal tudi osnovo za ukrepe v naslednjem 
srednjeročnem obdobju. 

Po mnenju odbora bi s predloženo spremembo in dopolnitvijo zakona 
obremenili predvsem kmetijska območja, rešitve pa bi morale iti v smeri 
enakomerne obremenitve vseh porabnikov hrane. 

Zato bo potrebno poiskati druge vire sredstev za poravnavanje navedenih 
obveznosti, ki bodo učinkoviteje in hitreje pospeševale razvoj kmetijske pro- 
izvodnje. 

Odbor je tudi opozoril, da se določila veljavnega zakona o intervencijah 
v kmetijstvu in porabi hrane, ki je bil sprejet ob koncu leta 1978, niso v celoti 
uresničevala, zlasti ne določbe 4. in 5. člena tega zakona. Rešitve za leto 1980 
bi bilo zato treba iskati predvsem v izpolnjevanju določil tega zakona, za na- 
slednje srednjeročno obdobje pa bi to problematiko bilo treba celovito urediti. 
Zaradi odprtih vprašanj sta odbora odložila sklepanje o sprejemu predloga 
za izdajo zakona in zadolžila Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da do da- 
našnje seje Zbora združenega dela predloži pregled občin, na območju katerih 
so bili sprejeti samoupravni sporazumi o prevzemanju obveznosti za zagotav- 
ljanje sredstev za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane iz dohodka temelj- 
nih organizacij združenega dela. 

Odbora sta nadaljevala sejo danes, 28. 5. 1970, in obravnavala tudi stališča 
Izvršnega sveta, ki jih je sprejel na seji 26. 5. 1980. S predloženimi stališči 
sta se odbora strinjala. Na zahtevo odborov, da Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije predloži pregled občin, na območju katerih so bili sprejeti samoupravni 
sporazumi o prevzemanju obveznosti za zagotavljanje sredstev za intervencije 
v kmetijstvu, je predstavnik Izvršnega sveta pojasnil, da je 26 občin sklenilo 
samoupravne sporazume z združenim delom, ostale občine pa so za te namene 
zagotovile sredstva iz svojih proračunov ali drugih virov. 

Iz pregleda je bilo razvidno, da znašajo programi razvoja kmetijstva v 
občinah 170 milijonov din, struktura teh sredstev pa je naslednja: 42% pro- 
računskih sredstev občin; 15,1 %> znašajo viri po zakonu o intervencijah v kme- 
tijstvu, 12,6 °/o sredstev je iz drugih virov; 30,3 '%> sredstev pa naj bi se zago- 
tovilo iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela. To je 50 milijonov 
dinarjev. Odbora sta predlagala, da se v okviru z resolucijo dovoljene splošne 
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porabe občin z ukrepi varčevanja in morebitnega preusmerjanja dela svojih 
prihodkov poveča delež sredstev, ki so namenjena za kmetijstvo. 

Odbora predlagata Zboru združenega dela, da na osnovi razprav v delov- 
nih telesih Skupščine SR Slovenije sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o interven- 
cijah v kmetijstvu in porabi hrane se ne sprejme. 

2. Odbora ugotavljata, da se določila zakona o intervencijah v kmetijstvu 
in porabi hrane iz leta 1978 niso v celoti uresničevala; zato je potrebno v ob- 
činah pospešiti oblikovanje samoupravnih skladov za pospeševanje kmetijstva, 
ki so z zakonom določena oblika samoupravne organiziranosti za zbiranje 
sredstev. 

Ob tem sta posebej poudarila, da je potrebno tiste sporazume v občinah, ki 
se opirajo na dohodek, spremeniti tako, da bodo skladni s 4. členom zakona 
o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane. 

3. Odbora predlagata, da se pri oblikovanju izhodišč za politiko cen v letih 
1981—1985 skušajo zagotoviti takšni pogoji, da bo kmetijski proizvodnji za- 
gotovljena prek primarne delitve vsaj enostavna reprodukcija. 

4. Izvršni svet naj v okviru svoje odgovornosti za pripravo dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 pripravi pred- 
log sistema in politike združevanja sredstev za razvoj kmetijske proizvodnje 
v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

5. Odbora predlagata odboru udeležencev za spremljanje izvajanja do- 
govora o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1980, 
da prouči možnost, da se sredstva it sklada skupne porabe, ki se namenjajo za 
intervencije v kmetijstvu in porabi hrane, ne vštevajo v limit možne porabe 
sredstev sklada skupne porabe. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Tega poročila sicer nismo dobili na klop, 
mislim pa, da lahko preidemo na razpravo. Pred tem pa predlagam, da se s tem 
gradivom podrobnejše seznanimo. V ta namen odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.55 in se je nadaljevala ob 12.45.) 

Predsednik Emil Tomažič: Mislim da je prav,'da damo najprej 
besedo delegatu iz Škofje Loke, s kmetijskega področja, ker so prav delegati 
iz Škofje Loke pobudnik, da danes razpravljamo o tem zakonu. 

Besedo ima tovariš Franc Nelec, delegat za Zbor združenega dela, področje 
kmetijstva, 1. okoliš, Škofja Loka. Prosim! 

Franc Nelec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V tekočem srednjeročnem obdobju se je reprodukcijska zmožnost kmetijstva 
zaradi podražitve reprodukcijskih materialov kot so gnojila, krmila in goriva 
na eni strani, na drugi strani pa zaradi politike cen, zelo zmanjšala. Dolgo- 
ročno gledano sta proizvodna in eksistenčna sposobnost kmetiškega življa ogro- 
žena, posebno v občinah, v katerih prevladuje hribovito kmetijstvo in v ob- 
činah, ki imajo zaradi močne razšlo j enosti slabo starostno strukturo prebival- 
stva. Zaradi te specifične problematike so občine, ne glede na njihovo gospo- 
darsko moč, začele reševati te svoje težave v okviru interesne skupnosti za 
pospeševanje kmetijstva, tako da so začele združevati sredstva podobno kot 
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za druge samoupravne skupnosti, to .je iz dohodka temeljnih organizacij. Spre- 
jemanje in podpisovanje sporazumov o zagotavljanju sredstev za pospeševanje 
kmetijstva je potekalo hkrati s sprejemanjem ostalih programov razvoja 
samoupravnih interesnih skupnosti. 

V Škofjeloški občini so delovne organizacije in skupnosti, ki imajo 94,5 od- 
stotka zaposlenih delavcev, sprejele in podpisale sporazum o uresničevanju 
družbenega plana razvoja kmetijstva v letih 1979—1980. Podpisniki so se za- 
vezali, da bodo združevali sredstva iz dohodka po merilu 0,4 odstotka od bruto 
osebnega dohodka. Toda že v februarju 1979. leta so nastale težave pri izva- 
janju sporazuma, ker prispevka ni mogoče plačevati iz tekočega dohodka, tem- 
več le iz sklada skupne porabe. Ker v jSkladu skupne porabe podpisniki niso 
imeli zagotovljenih sredstev, je bilo iz tega naslova realiziranih namesto 
planiranih 6 milijonov 770 tisoč, le 668 tisoč dinarjev. Izpad so pokrivali s 
kratkoročnimi krediti. V letošnjem letu je bilo, kljub temu da so gospodarske 
organizacije v skladih skupne porabe rezervirale sredstva za plačilo prispevka 
po samoupravnem sporazumu, iz tega naslova v prvem trimesečju realiziranih 
le 389 tisoč 551 dinarjev prihodka ali 4,7 odstotka planiranih. Zaradi tega je 
na računu za pospeševanje kmetijstva po stanju 31. 3. 4 milijone 716 tisoč di- 
narjev primanjkljaja dohodka, ki je pokrit s kratkoročnimi krediti. Trenutno 
ima kmetijska zemljiška skupnost, ki opravlja tudi funkcijo samoupravne in- 
teresne skupnosti za pospeševanje kmetijstva, najetih 6 milijonov 400 tisoč 
dinarjev kratkoročnih kreditov. Brez sistemskih rešitev plana v drugi polovici 
leta ne bo mogoče izvajati, prav tako pa ne bo mogoče pokriti že nastalih obvez- 
nosti do kreditov, ki zapadejo v plačilo 30. 6. 1980. 

Zaradi težav pri zbiranju sredstev je kmetijska zemljiška skupnost začasno 
že ustavila izvajanja nekaterih planskih nalog s področja izobraževanja in 
materialnih stimulacij v znesku 860 tisoč dinarjev. Vse ostale akcije iz pro- 
grama so dogovorjene s srednjeročnim planom in jih ni mogoče brez večjih 
posledic zmanjševati. Ukinjanje ali zmanjševanje programa bi imelo pomembne 
posledice pri kontinuiteti proizvodnje in v prostoru. Prav tako pa bi prenehanje 
pospeševalne dejavnosti ogrozilo dosedanja vlaganja, ki ne bi dajala pričako- 
vanih učinkov in bi se s tem razvrednotilo dosedanje delo. Okrnitev pospeše- 
valnega programa bi najbolj prizadelo področja, ki imajo najtežje proizvodne 
pogoje. Razlike v dohodku, standardu in možnostih nadaljnjega razvoja na 
področju kmetijstva v primerjavi z drugimi gospodarskimi dejavnostmi bi se 
še povečale. 

Pospeševanje kmetijstva je tesno povezano tudi z zemljiško dejavnostjo 
kmetijske zemljiške skupnosti. Opustitev pospeševalnih ukrepov bi zmanjšala 
učinkovitost že vloženih sredstev za izboljšanje kmetijskih zemljišč z melio- 
racijo in zmanjšala interes za nadaljnje delo na tem področju. Težko stanje 
pri pospeševanju kmetijstva povzroča tudi negotovost pri planiranju razvoja 
kmetijstva v prihodnjem srednjeročnem obdobju. 

Zaradi te problematike je delegacija 17. 12. 1979 dala na predlog Zadružne 
zveze Slovenije pobudo za spremembo in dopolnitev zakona o intervencijah 
v kmetijstvu in porabi hrane. Predlagala je, da se sprememba sprejme po 
hitrem postopku. Pobuda je bila najprej predložena v mnenje Republiškemu 
komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je pobudo za izdajo zakona 
podprl. Enako je pobudo podprl tudi upravni odbor Zadružne zveze. Nadalje 
sta pobudo obravnavala tudi Odbor za finance in Odbor za agrarno politiko 
našega zbora in jo podprla. Podprli so jo tudi predstavniki izvršnih svetov 

\ 
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skupščin občin na skupni seji dne 5. 2. 1080. Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije je pobudo obravnaval 19. 2. 1980 in ugotovil, da je pobudo delegatov 
za spremembo-zakona treba realizirati, upoštevajoč tendenco, naj bi rešitev 
učinkovala še v letu 1980, pri čemer naj bi rešitev predstavljala podlago za 
sistem zbiranja sredstev za določene intervencije v kmetijstvu v obdobju od 
1980. do 1985. leta in da bi glede na neenakomernost proizvodnje in potrošnje 
zagotovili tudi ustreznejšo in skladnejšo razporeditev. 

Izvršni svet je imenoval tudi medresorsko delovno skupino, ki naj bi pri- 
pravila stališča do predlagane zakonske pobude in jih nato posredovala de- 
lovnim telesom Skupščine SR Slovenije v obravnavo. Vendar ta delovna sku- 
pina ni skupščinskim telesom dala v obravnavo doslej nikakršnih stališč, čeprav 
ji je Izvršni svet dal izhodišča za delo. V letu in pol niso bile dane ustrezne 
sistemske rešitve. Sprejeti oziroma podpisani so bili samo samoupravni spo- 
razumi z vsebino, ki je zajeta v predlagani delegatski pobudi. Menimo, da na- 
kazane rešitve za vire sredstev, ki smo jih dobili v zadnjem trenutku, niso 
toliko zanesljive, da bi omogočale realizacijo pospeševalnih programov razvoja 
kmetijstva v občinah, zlasti tistih, ki sem jih prej omenil. Programi razvoja 
kmetijstva ozironia pridobivanja hrane zahtevajo zanesljiv in neprekinjen 
dotok sredstev. Zato predlagamo, da bi se zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane sprejel in naj bi veljal 
za čas, ko veljajo že sprejeti samoupravni sporazumi, to je do konca leta 1980. 

Za naslednje srednjeročno obdobje pa bi morali čim prej sprejeti nove 
sistemske rešitve. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Preden nadaljujemo raz- 
pravo, naj ugotovim, da je za razpravo pri tej točki dnevnega reda prijavljenih 
pet delegatov. Vsi razen enega so s kmetijskega področja. Glede na pomembnost 
predlaganega zakona, zlasti glede na to, naj bi se dodatno obremenjeval do- 
hodek v združenem delu, bi kazalo vendarle razmisliti, ali se ne bi vključili 
v razpravo tudi delegati iz drugih področij združenega dela. 

Preden pa nadaljujemo razpravo, naj opozorim še na naslednje. Kdor je 
pregledal dokumente teles zbora in Skupščine ter stališča Izvršnega sveta, je 
lahko ugotovil, da ne gre za odklonilni odnos do programov, ki bi jih bilo po- 
trebno v kmetijstvu realizirati v letu 1980. Razlog zoper tak predlog je v tem, 
da naj bi se dodatno ne obremenjeval dohodek združenega dela, zlasti glede 
na to kar smo še posebej povedali v Zboru združenega dela ob obravnavi aku- 
mulacijske in reprodukcijske sposobnosti gospodarstva. To je bilo danes ob 
proračunu ponovno poudarjeno, ko smo govorili o tem, da je treba tudi pri 
pripravljanju in trošenju proračuna upoštevati zahtevo, da bi se dohodek orga- 
nizacij združenega dela čimmanj obremenjeval in da bi tudi na ta način pri- 
spevali k večji reproduktivni moči gospodarstva. Problem je torej v tem, kar 
pa seveda ne pomeni, da se odklanjajo kmetijski programi. Razen tega pa gre 
tu tudi za nekaj povsem drugega. Zakon o intervencij ah _v kmetijstvu smo spre- 
jeli konec leta 1978 oziroma je v veljavi že leto in pol. To pomeni, da so imeli 
pristojni organi dovolj časa, da opozorijo na naloge in obveznosti, ki jim jih je 
naložil zakon. To se pravi, da je v ospredju tudi vprašanje njihove odgovor- 
nosti za današnje probleme. 

Na te stvari sem moral opozoriti, da ne bi izgledalo, da se vsa ta razmiš- 
ljanja, ki nujno vodijo k temu, da se odkloni pobuda, ne razumejo kot negativen 
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odnos do programov. Gre za to, da nas lastna stališča zavezujejo, da skrbimo 
za krepitev reprodukcijske in akumulativne sposobnosti združenega dela. 

Besedo dajem tovarišu Tonetu Robiču, predstavniku Zadružne zveze Slo- 
venije. 

Tone Robič: Tovariš predsednik, tovarišice in,tovariši delegati! Za- 
družna zveza Slovenije je bila pobudnik predloga za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o intervencijah v kmetijstvu. Seveda pa še 
vztrajamo na stališču, da razpravljamo in da sprejmemo dopolnitev 4. člena, 
tako kot je bila predložena. Menimo, da bi s tem vsaj za letos bila dana za- 
konita podlaga za združevanje sredstev iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela, potem ko so občine same spoznale in se samoupravno dogovorile 
za tak način sodelovanja pri reševanju kmetijskih problemov v občini. To 
bi pomenilo legalizacijo že široko vpeljanega samoupravnega združevanja sred- 
stev za pospeševanje kmetijstva. Lahko rečemo, da je ta akcija v zvezi z ob- 
činskimi skladi za pospeševanje kmetijstva, ustavna preobrazba občinskih 
skladov, ki so bili do sprejetja zakona o združenem delu izključni pro- 
računski skladi občin. Ti skladi naj postanejo institucija združenega dela v 
občini za intervencije in za sodelovanje pri uresničevanju razvojnih programov 
pri pridelavi hrane. 

Seveda se pridružujemo tudi nekaterim mnenjem, ki so bila danes že 
izražena, da nakazana rešitev ni najboljša, vendar nam je takšna pot zaenkrat 
najbližja in edina znana. Opozoriti moramo tudi, da s predlagano spremembo 
zakona ni rešen problem manj razvitih in gorskih občin, kjer so problemi kme- 
tijstva posebej pereči in nakopičeni, kjer pa obstajajo velike možnosti za pri- 
delovanje hrane in so tudi potrebe po ohranjanju tega prostora v aktivnem 
gospodarskem stanju. Ravno v teh občinah pa ni lokalnih materialnih osnov 
za tako združevanje sredstev. Pričakujemo, da bo to mogoče in potrebno rešiti 
v slovenskem merilu z obremenjevanjem oziroma z zbiranjem sredstev iz oseb- 
nega dohodka vseh zaposlenih. S tem bi dosegli, da potrošno intenzivna sre- 
dišča prispevajo prek osebnih dohodkov za razvojne programe v nerazvitih 
agrarnih občinah. 

Temu problemu ne bom rekel solidarnostno pretakanje sredstev, ker o 
solidarnosti ne smemo govoriti, ker ima beseda »solidarnost« prizvok sociale. 
Problem in potreba po intervenciji v republiškem merilu v manj razvitih ob- 
činah je bil obravnavan na dveh zasedanjih sekcij za kmetijstvo slovenskih 
občin tako v Ljutomeru kot na lanskoletnem zasedanju v Kopru. Rešitev tega 
problema je bila kot prioritetna naloga naložena zadružni zvezi ter vsem pri- 
stojnim službam. Osnovno vodilo je bilo, da se da praksi združevanja sredstev, 
ki se je danes že tako uveljavila v občinah, zakonita podlaga v okviru vpelja- 
nega sistema. 

O tem, kako velik vpliv so občinski skladi imeli v preteklosti, torej v 
10 letih od kar obstajajo in odkar je bila sprejeta ta politika prav v tej skup- 
ščini, ne bi podrobneje govoril. Omenil pa bi, da so občine iz občinskih skladov 
poleg sredstev, ki se zbirajo v republiki bodisi v živinorejskem poslovnem 
skladu bodisi iz raznih intervencij, uspele pomagati zadružnim organizacijam, 
ki so nosilke razvojnih programov, pri ureditvi kmetijske pospeševalne službe. 
Vemo, da smo s pomočjo teh sredstev dosegli velike premike v intenziviranju 
proizvodnje. Kljub neugodnim tržnim razmeram pa lahko govorimo o zadovolji- 
vih premikih tudi v živinoreji. Uspeli smo razviti sistem financiranja in kre- 
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ditiranja in tudi subvencioniranje obrestne mere. Sredstva iz občinskih skladov 
so pomenila v celotnem investiranju in usmerjanju kmetijstva tisti mobiliza- 
cijski del, ki je omogočil tudi zbiranje in aktiviranje sredstev iz drugih virov. 

Ugotoviti moramo tudi, da imajo zadružne organizacije in kmetijske za- 
druge s srednjeročnim programom in z dogovorom o temeljih planov tudi do- 
ločene naloge, o katerih ne moremo reči, da so podjetniške, kjer bi šlo samo 
za ustvarjanje dohodka. To je naloga, da ohranjamo in razvijamo kmetijstvo 
na sleherni kmetiji. Marsikje delo naših zadružnih organizacij ni bilo podjet- 
niško, ker je bila takšna dejavnost pogosto samo v javnem interesu in sredstev 
ni bilo možno niti akumulirati, vendar so se trošila. Zato je bilo potrebno iz 
javnih sredstev teh pospeševalnih skladov dobivati sredstav za pomoč, pred- 
vsem za kmetijsko pospeševalno službo in za izobraževanje kmetovalcev in 
pionirske pospeševalne akcije. 

Moral bi tudi omeniti, da je letošnje leto prelomno leto in da smo v obdobju 
sestavljanja srednjeročnih programov. V Zadružni zvezi smo uspeli prav te 
dni združiti razvojne programe naših zadružnih organizacij za zasebno koope- 
racijsko proizvodnjo. Kljub neugodnim in nejasnim pogojem o programiranju, 
lahko ugotovimo, da so ti programi realni in celo v določenih proizvodnjah 
presegajo predvidena gibanja. 

Za ilustracijo naj povem, da konec leta 1985 predvidevamo za 32 %» večjo 
prirejo oziroma tržno pridelavo mleka, za 2610/o večjo prirejo klavne govedi 
in celo za 142 °/o večjo tržno prirejo svinjskega mesa. Prav v tej proizvodnji 
smo v Sloveniji najbolj deficitarni in se bomo morali tudi najbolj usmeriti 
na naše lokalne slovenske razmere in tudi na naše možnosti. 

Prav tako so v teh srednjeročnih programih programirani tudi veliki pre- 
miki v intenziviranju poljedelske proizvodnje, kjer smo v preteklosti najbolj 
zaostajali, ravno zaradi pojmovanja, da lahko hrano ob vsakem času pripeljemo 
od drugod — iz Vojvodine. Spričo takega odnosa do trga in predelovalne in- 
dustrije smo v poljedelski proizvodnji v zapstanku. 

V tem obdobju predvidevajo zadružne organizacije povečati pridelke pše- 
nice za 25 %, koruze za 28 % in 50% povečanje površin za silažno koruzo. Na- 
zoren je tudi podatek, da predvidevajo, da se bo današnjih 15 000 kmetij s silosi 
povečalo na 26 000 in da se bo volumen silosne prostornine podvojil v na- 
slednjem 5-letnem obdobju. 

Regionalni programi so jasno usmerjeni na večja vlaganja in druge ukrepe 
v gorskem kmetijstvu, kjer smo v preteklosti ponekod uspeli zaustaviti nega- 
tivna gibanja, ne samo zniževanje živinorejske proizvodnje, pač pa sploh fizično 
praznjenje prostora. Tu so še prisotni drugi interesi, ne le naši kmetijski. 

Nadalje je za programe naših zadružnih organizacij značilno, da prirejo 
svinjskega mesa in goveje živine večinoma planirajo v obliki skupnosti na 
sistemu združevanja zemljišč in na uvajanju modelov, ki so bili v podravski 
in prekmurski regiji v preteklem obdobju že preizkušeni v praksi. Danes se 
ne postavlja več vprašanje hektarskega maksimuma, pač pa potrebo po obliko- 
vanju delovnega mesta v visoki produktivni tržni kmetiji s sodobno tehnologijo. 
Kmetije s takšnimi zmogljivostmi pa morajo imeti mesto v velikih, trajnih 
dohodkovnih in tržnih odnosih s predelavo in s trgom. 

To se pravi, da imamo v ravninah prisotno kvaliteto, ne samo fizičnega 
povečevanja hektarskih donosov, pač pa tudi razvoj sodobne tržne proizvodnje. 

V sadjarstvu in vinogradništvu predvidevamo obnovo združenih zemljišč 
po enotnih konceptih v združenih kompleksih, kjer pa to zaradi konfiguracije 
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ni mogoče, pa po enotnih načrtih, kjer je pač možno uvesti sodobno tehnologijo 
in večjo produktivnost dela. 

Vidimo, da so programi zadružnih -organizacij dobro zastavljeni tako v 
pogledu fizične proizvodnje kot v pogledu samih usmeritev, ki naj vsebujejo 
elemente sodobne visoko produktivne tržne proizvodnje. Organizacije so zelo 
trezno programirale. Seveda se ob tem strokovni in samoupravni organi naših 
zadružnih organizacij vprašujejo, ali bo ekonomski inštrumentarij, ki je do- 
slej veljal, veljal tudi vnaprej. Ali bomo morda zlasti za hribovsko kmetijstvo 
sprejeli kake diferencialne bolj vzpodbudne agroekonomske ukrepe? Želijo tudi 
vedeti, kakšni bodo pogoji kreditiranja, kakšni bodo pogoji prav za združevanje 
teh sredstev, ki so danes v občiijah v pospeševalnih skladih. 

Z republiškim zbiranjem sredstev v raznih skladih — živinorejskih — pa 
tudi v drugih oblikah, bomo stimulirali in usmerjali proizvodnjo. Slovenija pa 
je tako specifična in problematika v posameznih občinah tako raznolika, da bo 
določene probleme treba specifično reševati. Jasno je, da je za tako delo naših 
zadružnih organizacjj pa tudi družbenega sektorja potrebno, da je prisotna 
inštitucija združenega dela v občini, ki naj združuje sredstva za določene pro- 
grame v občinah. 

Pred zaključkom moje razprave se ne bi strinjal s poročilom skupščinskega 
odbora in z nekaterimi ugotovitvami odbora, namreč, da se iz sredstev po- 
speševalnih skladov financirajo stvari, ki so neznane. Občine in združeno delo, 
ki združuje sredstva, so zelo dobro premislili, za kakšne namene sredstva 
zbirajo, kako se koristijo in kakšni efekti so doseženi. To ni bilo nikakršno 
anonimno zbiranje sredstev, to je bilo zbiranje sredstev za določene namene 
in za določene programe v okviru družbenega programa občine. To mnenje 
bi bilo treba korigirati, sicer pa mislim, da kdor pozna situacijo v občinah, bo 
temu pritrdil. 

Še enkrat prosim delegate oziroma apeliram v imenu Zadružne zveze, da 
o problemu združevanja sredstev temeljito razmislite in ga obravnavate. Gre 
za vprašanja, ki jih moramo rešiti že letos. V predloženih gradivih nekako 
podcenjevalno govorimo, da gre le za 30 %> zbranih sredstev. Vendar je to 
5 starih milijard dinarjev! Gre pa še za drugo stvar, namreč, da tak način reše- 
vanja problema, ki je že dve leti pred nami, tudi politično slabo deluje. 

Vprašljivo je, kakšno bo uresničevanje temeljnih planov za naslednje 
srednjeročno obdobje, če bomo te rešitve prelagali na neko prihodnost. Hvala 
lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jože 
Punčuh, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 6. okoliš, Ve- 
lenje. 

Jože Punčuh: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 6. okoliša za občine Velenje in Mozirje je na svoji seji, dne 
26. 5. 1980 obravnavala predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane in zavzela naslednja 
stališča. 

Z izdajo tega zakona bi le še povečali negativno razliko med položajem 
kmetijske interesne skupnosti v revnejših in bogatejših občinah in s tem tudi 
razlike v možnosti intervencij, ki so že sedaj občutne, kot je to na primer pri- 
spevek za osemenjevanje plemenske živine. 
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Dejstvo je, da je industrija na kmetijskih področjih slabše razvita, tako 
da ne moremo pričakovati, da bodo organizacije združenega dela na teh pod- 
ročjih lahko znatneje podprle proizvodnjo hrane. 

S takšno politiko bodo tudi samoupravne interesne skupnosti za kmetijstvo 
vedno v slabšem položaju kot pa tiste, kjer je industrija bolje razvita. Vedeti 
moramo tudi to, da ni problem samo proizvodnja hrane, ampak tudi zagotav- 
ljanje socialne varnosti prebivalstva, ki se ukvarja s kmetijstvom kot je to 
zdravstveno varstvo, pokojninsko in socialno zavarovanje in tako dalje. Za 
reševanje teh problemov prispeva združeno delo v kmetijskih predelih že sedaj 
znatna sredstva. 

Zaradi pomembnosti, ki ga ima pridobivanje hrane, naj Izvršni svet čim 
prej realizira sklep pod 3. točko, pri tem pa naj preveri tudi zagotavljanje 
socialne varnosti kmečkega prebivalstva. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Jožica 
Mlakar, delegatka za Zbor združenega dela, področje kmetijstva, 10. okoliš, 
Brežice. 

Jožica Mlakar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati 10. okoliša kmetijske dejavnosti smo se v razpravah na svojih sejah 
pogosto ustavljali pri zakonu o intervencijah v kmetijstvu, kar potrjuje tudi 
postavljeno delegatsko vprašanje februarja 1980. 

Odgovor na omenjeno vprašanje nam je vlil nekaj upanja v rešitev, saj 
smo s spremembo pričakovali prispevek iz dodohka in na tej osnovi sproti 
zagotovljena sredstva za izvajanje akcij v kmetijstvu, predvsem v zasebnem 
kmetijstvu. Ne moremo mimo očitka, da je predlog za izdajo zakona, ki ga je 
17. 12. 1979 predložila skupina delegatov 1. okoliša, precej časa čakal na 
uvrstitev na dnevni red. Delegati smo težko pričakovali ukrep, s katerim bi bilo 
mogoče na učinkovit način zbirati sredstva, pa najsi bo prek samoupravne inte- 
resne skupnosti, sklada ali s kakršnokoli drugo obliko. Pri tem nam je popol- 
noma vseeno kako se to imenuje. Zadnjii čas dobivamo celo občutek, da se boju- 
jemo bolj za ime oziroma za naslov inštitucije, pri kateri naj bi se ta sredstva 
zbirala, čeprav vemo, da je vir iz dohodka edina sistemska rešitev. Iz vseh pre- 
jetih mnenj oziroma predlogov posameznih komisij, ki so predlog zakona obrav- 
navale, sicer veje razumevanje za ta problem, ustavi pa se pri posameznih 
členih zakonov, ki smo si jih navsezadnje sami postavili. Toda, ali si nismo 
z družbenim planom zastavili tudi nalogo, da povečanje pridobivanja hrane 
vzamemo kot eno od temeljnih nalog našega razvoja? To nalogo si postavljamo 
tudi v prihodnjem srednjeročnem obdobju. Mar ne govorimo vedno in povsod 
o hrani kot strateškem elementu? Toliko težje pa se to lahko razume ob ugoto- 
vitvah, da so delavci v združenem delu v ta namen pripravljeni prispevati, 
predpisi pa tega ne dovoljujejo. Tovariš iz škofje Loke je to že povedal in to 
lahko potrdimo tudi mi s posavskega področja. Samoupravni sporazumi so pod- 
pisani, ne moremo pa zbirati denarja, ker to prepoveduje Služba družbenega 
knjigovodstva. 

Ugotovitve, da se sredstva na nekaterih območjih Slovenije zbirajo po tej 
poti ter se učinkovito in namensko uporabljajo, nam še poglabljajo nerazu- 
mevanje za tako različno obnašanje. V pripravah na novo srednjeročno ob- 
dobje organizacije združenih kmetov smelo načrtujejo, upravičeno pa tudi pri- 
čakujejo rešitev, nakazano v predlogu zakona. Tu ne more biti začasnih rešitev. 
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Nepravilni ukrepi utegnejo imeti samo težje posledice. Zagotavljanje hrane 
ni le naloga delavcev v kmetijstvu, ampak naša skupna in zelo odgovorna na- 
loga. Zato je to vprašanje nujno treba sistemsko rešiti na ravni republike, kar 
pomeni tudi prelivanje sredstev. Delegati tak predlog podpiramo. Treba je najti 
ukrep, ki bo učinkoval še v letu 1980. Pozno je in bojimo se, da celo prepozno, 
zato predlagamo, da se ukrep sprejme po hitrem postopku. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala! Besedo ima tovariš Slavko Slem- 
nik, delegat Zbora združenega dela za področje kmetijske dejavnosti, 6. okoliš, 
Radlje ob Dravi. Prosim! 

Slavko Slemnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je dne 26. maja 1980 v Radljah ob Dravi obravnavala 
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o intervencijah 
v kmetijstvu. V vseh koroških občinah, to je v občini Dravograd, Ravne na 
Koroškem, Radlje ob Dravi in Slovenj Gradec, so ustanovljene samoupravne 
interesne skupnosti za pospeševanje kmetijstva. Združeno delo je povsod pod- 
prlo potrebo po hitrejšem razvoju kmetijstva v naših pretežno hribovitih ob- 
močjih. Zal pa je ta pripravljenost združenega dela omejena s tem, da ni prave 
zakonske podlage za združevanje sredstev za financiranje kmetijskih pospeše- 
valnih programov. Temeljne organizacije združenega dela so v vseh občinah 
pristale na to, da združujejo od 0,3 do 0,5 odstotka bruto osebnega dohodka. 
V taki višini zbrana sredstva bi zadostovala za uresničitev osnovnih programov. 
Formirale bi se naslednje naloge: kmetijska pospeševalna služba, premiranje, 
privezovanje telet, registriranje, cene umetnih gnojil, regresiranje reproduk- 
cijskega materiala za hribovite predele in za razne druge pospeševalne akcije. 

V preteklem srednjeročnem planskem obdobju od 1976—1980 je od pred- 
videnega združevanja sredstev bilo uresničeno le približno 60 odstotkov, ker je 
moralo združeno delo ta sredstva izločevati iz preostanka čistega dohodka v 
breme skladov skupne porabe. Kot je znano, združenemu delu ta sredstva pri- 
manjkujejo, vendar je bilo kljub tem skromnim sredstvom v preteklosti mogoče 
spodbujati pospešeno rast kmetijske proizvodnje. Tako smo kljub zahtevnim 
potrošnim središčem v koroški regiji kot so to Ravne in Slovenj Gradec uspeli 
iz lokalnih območij, na katerih so težki delovni pogoji, zagotoviti dovolj mesa 
in mleka. Iz radeljske občine pa so bili določeni tržni presežki klavne živine 
dobavljeni celo v Celje. To je že kar lep uspeh, če vemo, da je v preteklosti 
bilo ponekod tudi pomanjkanje zlasti svežega mesa. 

V zadostni meri oskrbeti potrošnike z mesom in mlekom iz lastnega pro- 
izvodnega zaledja, je tudi ,naš bodoči srednjeročni cilj, katerega je pripravljeno 
gmotno podpreti tudi združeno delo, seveda, če bodo za to dane zakonske mož- 
nosti. Predvideni razvoj kmetijstva in stopnja rasti tržne proizvodnje v na- 
slednjem srednjeročnem obdobju od 1981—1985 je moč uresničiti samo s trdno 
zagotovljenimi in s sprotnimi sredstvi za pospeševanje kmetijstva. 

Poleg temeljnih pospeševalnih nalog, ki jih navaja predlagatelj, pa moramo 
v naših hribovskih predelih poskrbeti tudi za delno nadomestilo višjih stroškov 
pri pridelovanju hrane. Kot že rečeno, temeljne organizacije v vseh naših ob- 
činah so pripravljene združevati sredstva za te namene, vendar tako, da bo 
mogoče to sproti izvajati na dopusten mačin iz dohodka. Zato je predlog za 
spremembo zakona po našem mnenju umesten in nujen in ga zato tudi pod- 
piramo. 



254 Zbor združenega dela 

Ta zakonska rešitev združenega dela ne bo bistveno dodatno obremenila, ker 
je že doslej prispevalo denar, res pa da po bistveno težji in dražji poti. Na ta 
način bo kmetijstvo in pridelovanje hrane kot prednostna panoga dobilo v na- 
šem nadaljnjem družbenoekonomskem razvoju enak status kot ga ima ener- 
getika, transport in tako dalje, ali pa vsaj takega kot ga je na primer že doslej 
imelo vzdrževanje protipožarne varnosti. Občinske skupščine bodo tako dobile 
zakonsko osnovo, da skupaj z odgovornimi nosilci — kmetijskimi organizaci- 
jami — pospešeno in z materialnimi spodbudami razvijejo kmetijstvo in po- 
večajo pridelovanje hrane. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc 
Fašalek, delegat za Zbor združenega dela, področje kmetijstva, 7. okoliš, Murska 
Sobota. Prosim! 

Franc Fašalek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Takoj na začetku moram povedati, da se naša delegacija v celoti strinja z vsemi 
delegati, ki so zastopali svoja mnenja k temu zakonu. Na žalost pa kaže, da 
b'omo kmetij ci, tako kot-velikokrat doslej, tudi pri tem zakonu potegnili kratek 
konec, kar mislim da ni prav. Če resnično mislimo, da je treba kmetijstvu dati 
takšno mesto, kot bi mu naj tudi pripadalo, potem ne razumemo, da v tej samo- 
upravni družbi lahko združujemo sredstva za telesno kulturo, za gasilstvo, za 
luški promet, za železnico, ne moremo pa jih združevati za kmetijstvo. Takšno 
je bilo namreč mnenje Zakonodajno-pravne komisije, češ da to ni v skladu 
s 110. členom zakona o združenem delu, ker.se obremenjuje dohodek. Ali komi- 
sija doslej tega ni vedela? In če je to tako, ali to ne velja tudi za druga področja 
oziroma ali nima kmetijstvo vsaj tolikšnega pomena kot druga področja, če 
celo ne večjega, kajti od kmetijstva živimo prav vsi. Premalo posvečamo po- 
zornosti dejstvu, da je tudi od domačega kmetijstva odvisna naša zunanjetrgo- 
vinska bilanca. Podpisani so dogovori z Evropsko gospodarsko skupnostjo za 
izvoz mesa in dogovori za izvoz mesa v Irak, ki jih bo seveda treba izpolnjevati. 
Pred nami je tudi nov srednjeročni plan, ki pa je zelo ambiciozen in namesto, 
da bi pa podprli s sprejemom tega zakona, ga v bistvu oviramo. 

Premalo upoštevamo tudi starostno strukturo našega kmečkega prebival- 
stva in hribovsko kmetijstvo, ki mora v enoto proizvoda vložiti veliko več 
osebnega dela kot kmetje na ravnici. Prav tako se moramo zavedati tudi tega, 
da so proizvodne cene pri živini danes tudi do 20 odstotkov višje od odkupnih 
cen in da nikogar ne moremo prisiliti, da bi prirejal z izgubo. Zato predlagamo, 
da se zakon sprejme. 

Za prihodnje pa seveda predlagamo Izvršnemu svetu, da za naslednje sred- 
njeročno obdobje to vprašanje sistemsko reši z novim republiškim zakonom. 
Predlagamo tudi, da se sredstva zbirajo v republiki in delijo po občinah glede 
na proizvodne zmogljivosti, ne pa tako kot sedaj, da pravzaprav izrazito kme- 
tijske občine sofinancirajo same sebe pri proizvodnji hrane in dobijo veliki 
industrijski centri hrano, ki so jo sofinancirale včasih občine, ki so na meji 
razvitosti. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Henrik Špindler, 
delegat 5. okoliša, Ptuj. 
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Henrik Špindler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegatska skupina, ki združuje področje kmetijstva za občine Ptuj, 
Ormož, Lenart, Maribor in Slovenska Bistrica je na svojem sestanku dne 
27. maja 1980 razpravljala o predlogu za izdajo zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane ter pri tem spre- 
jela naslednje stališče. 

1. Dajemo podporo predlagani spremembi in hkrati predlagamo, naj se 
zagotovi, da se sredstva, ki jih združuje združeno delo za intervencije v kme- 
tijstvu in porabi hrane ne vključijo v osnovo za plačilo davka od dohodka 
temeljni organizaciji združenega dela in za združevanje sredstev za interesne 
skupnosti družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje. 

2. Hkrati predlagamo, da se ponovno prouči obveznost prelivanja sredstev 
v korist tistih občin, ki so izrazito kmetijske, ob zakonski obveznosti, da je 
za te intervencije obvezno zbiranje sredstev vseh delovnih ljudi in občanov. 

Obrazložitev. Smo ena izmed občin, ki zbere znatna sredstva za pospeše- 
vanje kmetijstva. Ker smo pretežno kmetijska občina iri"s tem občina z manj 
razvitimi krajevnimi skupnostmi, ne moremo zbrati tolikšnih sredstev, ki bi 
bistveno pripomogla k razvoju kmetijstva. Če računamo, da je slovenska per- 
spektiva zagotoviti si iz lastnih virov 85 °/o hrane, potem si pospeševanja kme- 
tijstva ne moremo predstavljati brez prelivanja sredstev v te namene. 

Skupina se je seznanila tudi s stališčem Komisije za spremljanje izvajanja 
zakona o združenem delu in ga podpira v tem smislu, da je potrebno upoštevati 
vse odtujitve, ki kažejo na nujnost hitrejšega in uspešnejšega razvoja kmetijske 
proizvodnje in predelovanja hrane v naslednjem srednjeročnem obdobju, če 
tega ni mogoče urediti v skladu z ustavo in zakonom že za leto 1980. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica 
Francka Herga, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 
16. okoliš Maribor. 

Francka Herga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati!. 
Ne bi želela, da bi razprava na današnjem zboru izvenela tako, da v Zboru zdru- 
ženega dela delegati ne razumemo oziroma nočemo spoznati problema kmetijske 
proizvodnje v naši republiki. Na primeru, kako smo to reševali v občini Mari- 
bor, bi želela dokazati, da vendar imamo posluh in če se enotno in skupno 
dogovorimo za akcijo, lahko tudi kaj dosežemo, da zberemo potrebna sredstva 
za razvoj kmetijstva. V občini Maribor smo se namreč že za preteklo leto s 
samoupravnim sporazumom dogovorili, da po veljavnem zakonu, ki dovoljuje 
zbirati sredstva delavcev v združenem delu, če to želimo, zbiramo iz čistega 
dohodka. Tako ta sredstva namenjamo za pospeševanje kmetijstva, predvsem 
pa za reševanje tistih problemov, za katere smo v lanskem letu menili, da so 
najbolj pereča. Tako smo že v lanskem letu zbirali ta sredstva in imamo 
ustanovljen sklad. V okviru sklada se dogovarjamo in tudi razporejamo ta 
sredstva. Konec preteklega leta pa smo za naslednje srednjeročno obdobje, ki 
smo ga seveda malce premaknili, sklenili za naslednjih pet let prav takšen 
sporazum, vendar s širšimi nameni porabe. Naj povem — in naj mi tovariš 
delegat iz Ptuja ne zameri — da smo ponudili, da bi takšen sporazum enotno 
sprejele v regiji vse občine, vendar ga niso sprejele. Sredstva, ki se zbirajo 
na področju Maribora, se že danes prelivajo zunaj občine Maribor tistim kme- 
tijskim pridelovalcem, ki oskrbujejo mariborsko prebivalstvo s potrebno pre- 
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hrano oziroma tako kot smo se dogovorili. Danes pa smo dobili informacijo, da 
je še več občin v Sloveniji — mislim, da jih je 8 — sprejelo takšne sporazume, 
ki temeljijo na obstoječem zakonu, to je zajemanje teh sredstev iz čistega do- 
hodka. 

Res je, da za čisti dohodek jemljemo tisto, ikar nam ostane. Res pa je tudi, 
da nam dostikrat malo ostane, toda zakaj? Največkrat zato, ker pustimo, da 
se nam pobere in odvzame vse. Tudi ob takšnih primerih kot je današnji, po- 
gosto rečemo, češ da razumemo potrebo in da moramo prispevati iz dohodka, 
na naslednji seji tega istega zbora pa bomo zopet tarnali koliko obremenju- 
jemo dohodek in kakšna je naša akumulativna in reproduktivna sposobnost. 

Mislim, da ne bi smeli biti tako nedosledni in da bi se morali vendarle 
soočiti na eni strani s problematiko, na drugi strani pa iskati možne vire v 
okviru obstoječih zakonskih možnosti. Vprašanje pa je seveda, koliko smo enotni 
in koliko uspemo to z enotno akcijo reševati v posameznih občinah. 

Zato predlagam, da sprejme Zbor združenega dela predlagane sklepe, 
predvsem s tega vidika, da se za naslednje srednjeročno obdobje v republiki 
enotno dogovorimo, kako bomo reševali problematiko v kmetijstvu. Tudi v 
primeru, če danes sprejmemo to spremembo zakona, velja ta samo za tiste 
občine in samo za tista področja, ki so že konec lanskega leta sprejela spo- 
razum. Vemo namreč, da po sedanji zakonodaji ne moremo sredi leta prihajati 
s samoupravnimi sporazumi pred delavce in sredi leta obremenjevati dohodek. 

Zato mislim, da problema ne bomo rešili, če danes sprejmemo to spremembo 
zakona, ker bo to izvedljivo samo v nekaterih občinah. To pa je le kapljica 
v morje v primerjavi z obstoječimi problemi in zato menim, da je reševanje 
tega problema možno le na osnovi danes predlaganih sklepov za naslednje 
srednjeročno obdobje. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Prijavljenih razpravljalcev ni več. Vpra- 
šujem, ali želi še kdo razpravljati? (Da.) 

Besedo ima .tovariš Janko Bukovec, delegat za Zbor združenega dela, po- 
dročje kmetijstva, 9. okoliš, Trebnje. 

Janko Bukovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Slišali smo, da je tovarišica povedala, da je takšen zakon težko sprejeti sredi 
leta. Vendar kmetje dobivamo tudi sredi leta dodatne obveznosti. Zato smo 
delegati na našem delegatskem sestanku v Trebnjem sprejeli naslednji sklep. 

Spremembe in dopolnitve zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi 
hrane, ki jo predlaga delegacija 1. okoliša, v celoti podpiramo. Želimo, da se 
postopek za spremembo uvede v najkrajšem času. Ta sprememba bi vsaj delno 
ublažila izredno težke ekonomske razmere, ki se iz dneva v dan poslabšujejo. 
Cene osnovnih reprodukcijskih sredstev se povečujejo nad resolucijskimi iz- 
hodišči. Proizvajalci osnovnih reprodukcijskih sredstev zahtevajo poleg novih 
zvišanih cen še dodatno pokrivanje stroškov proizvodnje, ki predstavlja po 
sporazumih od nove cene še dodatnih 30'%. Torej še do 30'°/» višjo ceno. Me- 
nimo, da problematika financiranja pospeševanja kmetijstva s tem še ni celo- 
vito rešena, zato jo je potrebno reševati v okviru ^republike. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Miroslav Brečko, 
delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, Ljubljana-Šiška, 
38. okoliš. 
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Miroslav Brečko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša skupina delegatov, s sedežem v občini Ljubljana-Šiška je včeraj 
obravnavala predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane. 

Kljub težkemu stanju, kakršno vlada v času stabilizacije v delovnih organi- 
zacijah — velike obremenitve tako dohodka kot čistega dohodka — smo dele- 
gati s soglasjem izvršnega sveta sprejeli sklep, da podpiramo predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona v intervencijah v kmetijstvu iz 
razlogov, kakršni so bili že navedeni in jih ne bi ponavljal. 

Navedba, da ob polletju dodatno ne moremo obremenjevati gospodarstva, 
ni povsem resnična, ker vemo, da številne delovne organizacije za te potrebe 
že plačujejo prispevke iz dohodka. Gre samo za reguliranje stanja, da ne bi 
bilo ovir pri prenosu sredstev. Zato menim, da predlog sprememb lahko sprej- 
memo. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič. Hvala lepa. Kdo še prosim želi razprav- 
ljati? K besedi se je prijavil tovariš Ivo Marenk, član Izvršnega sveta in pred- 
sednik Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Ivo Marenk: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši! 
Mislim, da je v delu diskusije prišlo v določeni meri do izraza prepričanje, ki 
vsaj po moji osebni oceni, ni pravilno, da namreč kmetijske občine oziroma 
kmetijci želijo prepričati združeno delo in Izvršni svet naj dajo sredstva. Ob 
tem pa seveda prihajajo do izraza nekatere razlike v sami diskusiji in mislim, 
da kaže te analizirati. 

Prvič, kaže reči, da tako Izvršni svet kot oba zbora, ki sta danes razprav- 
ljala o problematiki zagotavljanja sredstev za hitrejši razvoj kmetijstva, očitno 
podpirata realizacijo hitrejšega razvoja. O tem dileme ni. Tudi ne more biti 
dilem o tem, da mora proizvodnja hrane, predvsem pa primarna kmetijska 

/ proizvodnja, dobiti tak položaj, da bo sposobna sama sebe reproducirati in po- 
večevati delež slovenske oskrbe s hrano v naslednjem srednjeročnem obdobju, 
ko resnično pričakujemo resne težave, tako na jugoslovanskem trgu, kot seveda 
tudi v širših mednarodnih razmerah na trgu s hrano. S tega vidika se, če po- 
skušamo anlizirati dosedanjo diskusijo, kažeta v bistvu dve razmišljanji. V enih 
občinah razmišljajo o tem, kako bi zagotovili sami sebi določena sredstva, v 
.določenih drugih občinah, ki predstavljajo temelj in največji delež pri pro- 
izvodnji hrane v Sloveniji, pa o tem, da je potrebno zagotoviti prelivanje teh 
sredstev med posameznimi občinami. Mislim, da je evidentno, da predlog za 
izdajo zakona z osnutkom ne zagotavlja realizacije tega. Z njim sedaj ni mogoče 
rešiti problema, zlasti ne tako kot predlagajo tovariši iz Škofje Loke. Vedeti 
namreč moramo, da bo konec leta prej, preden bomo razčistili vse razlike in 
se uskladili. V tem času bomo seveda trošili dragocene moči za to, da bi za- 
gotovili, po podatkih, ki so jih dale občine, 51 milijonov dinarjev. 

Mislim, da je veliko večja potreba in nujnost, da v skladu s tem kar ste 
rekli in s čemer se vsi strinjate, vložijo v posamezne občine kmetijske organi- 
zacije in skupnost napore v to, da se sredstva zagotovijo na način, ki je bil 
v preteklih dveh letih dokazan in da ga je možno realizirati. Četudi bi ta 
iniciativa bila sprejeta, bi to ne predstavljalo rešitve v zakonodajnem smislu, 
ker ni nobene zakonske obveznosti, po kateri bi se ta sredstva izločila iz do- 
hodka, da vas ne spominjam na razpravo o reproduktivni sposobnosti pred 

n 
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enim letom. Zategadelj resnično kaže podpreti iniciativo komisije za uresni- 
čevanje zakona o združenem delu, da se na zakonsko definiranih osnovah, ki 
ste jih prav v tej Skupščini sprejeli pred letom in pol, stvari v občinah raz- 
čistijo. Sedanji samoupravni sporazumi naj se v občinah transformirajo na tiste 
vire in na tiste rešitve, ki imajo ustrezne možnosti za realizacijo programov. 

S tega aspekta Izvršni svet vidi objektivno samo dva resnična vira, ki 
lahko stvari v tem trenutku rešita na samoupraven način. To so osebni do- 
hodki in skladi skupne porabe v organizacijah združenega dela, ki so že drugo 
ali celo tretje leto zapored prav toliko veliki kot celotna akumulacija, name- 
njena v organizacijah združenega dela za razširjeno reprodukcijo. 

In če je resnično tisto prepričanje, o katerem delegati govorijo v organi- 
zacijah združenega dela, da je treba razvoj kmetijstva res učinkovito podpreti, 
potem kaže bolj kot doslej načeti diskusijo v občinah, ob bistveno večji podpori 
Socialistične zveze, Zadružne zveze in drugih institucij, da se v tem letu in 
takoj Sitvari razčistijo in seveda rešijo na samoupraven način. 

Uveljavitev tega predloga, ki seveda selitve, kot sem rekel, ne more dati, 
bi seveda pomenila samo nadaljevanje situacije, ki je v tem trenutku prisotna, 
da ob prvih ovirah in težavah za uveljavljanje sistemskih rešitev običajno po- 
sežemo po rešitvah, ki so zunaj dogovorjenih okvirov. Mislim pa, da ne bi bilo 
danes upravičeno reči, da kmetijci želijo uveljavljati rešitve, ki so v nasprotju 
z zakonom o združenem delu. 

Prav tako ne bi kazalo, ob enotni ugotovitvi tako zborov kot Izvršnega 
sveta, da je problem kmetijskega razvoja pereč, bolezen podaljševati z daja- 
njem injekcij ali tablet, namesto da bi stvari začeli reševati na tistih točkah, 
kjer. stvari doslej tudi v občinah niso bile razčiščene, to je pri dogovarjanju 
s celotnim združenim delom in zlasti pri planiranju razvoja v bodoče. Potem 
seveda tudi v srednjeročnem obdobju lahko pričakujemo, da bomo bolj učin- 
kovito načrtovali razvoj in ga seveda tudi izvajali. 

V tem smislu menim, da je prav podpreti zaključke, ki so bili predloženi 
za sejo zbora, kot predlog zaključkov za realizacijo cilja, ki so si ga delegati 
sami postavili. V tej situaciji je resnično potrebno začeti temeljito diskusijo 
v vseh občinah in na osnovah, ki so se pokazale kot možne, vse to tudi do- 
končno temeljito razčistiti z združenim delom, ker v Sloveniji očitno ni nikogar 
več, ki bi ne podpiral hitrejšega razvoja kmetijstva. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi prosim razprav- 
ljati? (Nihče.) Če ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo. 
Mislim, da bo zelo težko oblikovati sklep, ki bi bil v tem trenutku najbolj spre- 
jemljiv. Poskusil bom slediti sklepu obeh teles in dodati misli iz razprave o 
nalogah Izvršnega sveta. Predlagam torej sklep, o katerem naj bi se zbor iz- 
rekel z glasovanjem. 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o interven- 
cijah v kmetijstvu in porabi hrane se ne sprejme iz razlogov, ki jih navajajo 
v svojih poročilih Odbor za finance, Zakonodajnopravna komisija, Komisija 
za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu in Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da se določila zakona o intervencijah 
v kmetijstvu in porabi hrane iz leta 1978 niso v celoti uresničevala, zato je 
potrebno v občinah pospešiti oblikovanje samoupravnih skladov za pospeše- 
vanje kmetijstva, ki so z zakonom določena oblika samoupravne organiziranosti 
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za zbiranje sredstev. Ob tem Zbor združenega dela posebej poudarja, da je 
potrebno tiste sporazume v občinah, ki se naslanjajo na dohodek, spremeniti 
tako, da bodo skladni s 4. členom zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi 
hrane. 

3. Zbor združenega dela predlaga, da se pri oblikovanju izhodišč za po- 
litiko cen v letih 1981—1985 skuša zagotoviti takšne pogoje, da bo kmetijski 
proizvodnji prek primarne delitve zagotovljena vsaj enostavna reprodukcija. 

4. Izvršni svet naj v okviru svoje odgovornosti za pripravo dogovora o te- 
meljih družbenega plan SR Slovenije za obdobje 1981—1985 pripravi predlog 
sistema in politike združevanja sredstev za razvoj kmetijske proizvodnje v na- 
slednjem srednjeročnem obdobju. 

5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v skladu s svojo odgovornostjo 
za stanje v družbenopolitični skupnosti ter odgovornostjo za izvrševanje pred- 
pisov, zlasti zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane, oceni nastalo 
situacijo ter skupaj z izvršnimi sveti prizadetih občinskih skupščin podvzame 
ustrezne ukrepe, da se uresničijo letošnji nujni programi na tem področju. 

Dajem predlog sklepa v razpravo. Mislim, da ostajamo s tem zvesti našim 
stališčem. Pri tem pa skušamo vendarle opozoriti na problem in še posebej 
na to, da ga je treba sistemsko rešiti v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Prosim! Besedo ima tovariš Jože Maljevič! 

Jože Maljevič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlagani sklep vsebuje določila, ki so sprejemljiva ali pa tudi ne. Ne vem 
pa, ali bodo sedaj tisti, ki so bili mnenja, da se ta zadeva — konkretno pospe- 
ševanje kmetijstva — reši sistemsko, za ali proti temu sklepu, prav tako pa 
tudi tisti, ki so dali podporo, da se predlog zakona zavrne. Ali so sedaj ne samo 
tisti, ampak celotna Skupščina pripravljena prevzeti obveznost, da se ta zadeva 
uredi že v letošnjem letu, da prihodnje srednjeročno obdobje ne bo obreme- 
njeno s temi problemi? 

Ali se zavedamo tega problema? Ali menimo, da se bo razprava v bodoče 
odvijala enako kot danes, da bomo določene probleme še odlagali dokler zadeva 
ne bo prešla vse meje? 

Po podatkih izvozi Jugoslavija za 700 milijonov dolarjev kmetijskih pri- 
delkov, hkrati pa jih uvozi za 900 milijonov. Ali bomo vendarle prihranili nekaj 
sto milijonov z domačo proizvodnjo? Za stimulacijo izvoza namenjamo veliko 
sredstev, ali se ne bi splačalo dati nekaj tudi za stimuliranje domače kmetijske 
proizvodnje? Je kdo kdaj o tem koga informiral? Vsakdo je sam moral priti 
do teh informacij. Ali je pomembnih samo teh 50 milijonov dinarjev, ali pa 
desetkrat toliko? Kmetijci so preskromni, da bi jih zahtevali. Menim, da bi 
morali dati ustrezno težo temu problemu, ker hrana ni sekundarnega ampak 
prioritetnega pomena. Kdor se ga ne zaveda, naj to pove tukaj. 

Ne glede na to ali bomo zakon sprejeli ali ne, bodo problemi ostali. Kme- 
tijci smo vedno skromni in se zadovoljimo s trenutnimi parcialnimi rešitvami, 
ki se nam tokrat celo odklanjajo. V Sloveniji imamo 13 odstotkov kmetijskega 
prebivalstva. Kolikor je od tega proizvodno aktivnih oziroma sposobnih za 
proizvodnjo, če ne upoštevamo opremljenosti, ampak le starostno strukturo. 
Lansko leto se je na kmetijah rodilo 800 otrok oziroma 500 otrok. To je kaj 
žalosten podatek. Koliko kmečkega prebivalstva bo še ostalo čez deset let, ko 
bodo pomrli tisti, ki so danes stari 60 in več let? Zelja je, da bi ga imeli vsaj 
8 ali 6 odstotkov, kot ga imata Amerika ali Anglija. Verjetno pa se bo od- 
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sto tek gibal le okoli 2 odstotka. Kdo bo tedaj proizvajalec hrane zlasti v Slo- 
venji, ki je hribovita, kjer ni mogoče učinkovito organizirati družbenega sek- 
torja s težko kompleksno mehanizacijo. 

Ne vztrajam na sprejemu tega zakona ampak na tem, da naj se zakon 
dopolni s tem, da je kmetijstvo prioritetna naloga, ki se mora v letošnjem letu 
sistemsko rešiti, čeprav bo kmetijstvo v tem letu ostalo brez sredstev, ki bi 
jih s sprejemom tega zakona lahko pridobilo. Vzdržali smo že dalj časa z mini- 
malnimi sredstvi, pa kmetijstvo kljub temu ni propadlo in to zaradi ljubezni 
do zemlje in tega poklica. Mnogi se danes vračajo nazaj k zemlji, ne vračajo 
pa se tisti, ki so odšli z zemlje pred desetimi in več leti, ker mislijo, da zemlja 
ni več pomembna. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomaži č: Besedo ima tovarišica Francka Herga. 

Fracka Herga: Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da pred- 
lagam še dodaten sklep. Resnično se moramo čutiti prizadete vsi tisti, ki danes 
nismo podprli predloga za izdajo zakona, kar kaže na to, da ne razumemo po- 
ložaja, v katerem se kmetijstvo nahaja. Zato predlagamo dodatni sklep, da naj 
Izvršni svet pripravi pregled vseh vloženih sredstev s področja intervencij 
na ravni republike in v posameznih občinah v tem srednjeročnem obdobju, da 
bomo lahko ugotovili, koliko sredstev smo namenjali za različne potrebe že 
v tem srednjeročnem obdobju za reševanje problemov v kmetijstvu, ker menim, 
da vseeno ne bi mogli reči, da nismo prav nič razumeli problemov, s katerimi 
se ubada kmetijstvo. Zato bi bilo resnično dobro, da bi delegati dobili pregled, 
koliko je sredstev iz raznih virov bilo namenjenih v tem srednjeročnem ob- 
dobju za reševanje problemov na področju kmetijstva. 

Predsednik Emil Tomažič: Menim, da je bila ta razprava zelo dobra. 
V 4. točki predlaganega sklepa je jasno zapisano, da nalagamo Izvršnemu svetu, 
da te zadeve sistemsko uredi, da bodo v novem srednjeročnem obdobju urejene. 
To pa ne pomeni, da nekaterih programov iz naslova letošnjega leta, tudi na 
osnovi tega sklepa, ne bi mogli realizirati, če bi sledili pobudi in stališčem teles 
naše Skupščine in Izvršnega sveta, kako zadeve reševati. V predlogu sklepa 
naših dveh odborov imamo v 4. točki zapisano: »Izvršni svet naj v okviru svoje 
odgovornosti za pripravo dogovora o ten^eljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981—1985 pripravi predlog sistema in politike združevanja sred- 
stev za razvoj kmetijske proizvodnje v naslednjem srednjeročnem obdobju«. 
S tem sklepom dovolj čvrsto zadolžujemo Izvršni svet, da bo v postopku na- 
stajanja planskih dokumentov to prisotno. V 5. točki tega predloga sklepa pa 
zadolžujemo Izvršni svet in se obračamo tudi na izvršne svete občinskih skup- 
ščin, da bi glede letošnjih programov vendarle naredili vse, kar se v tem 
trenutku da narediti za realizacijo teh programov. 

Besedo ima tovariš Jože Punčuh. 

Jože Punčuh: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Samo kratko pripombo. Menda nam je prešlo že v kri in meso, da neprestano 
ponavljamo besedo »naj« in tako je tudi danes formuliran ta sklep: »naj Izvršni 
svet« itd. Zdi se mi, da je taka formulacija preveč blaga, zlasti pa v tem 
trenutku. Morali bi reči in zapisati, da »Izvršni svet mora« ne pa naj, ker ga 
s tem »naj« k ničemur ne obvezujemo. 
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Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima Franc Fašalek. 

Franc Fašalek: Tovarišici predsednici Odbora za finance bom po- 
jasnil naslednje: Nikoli nismo zanikali, da kmetijstvu ni bilo danih nekaj 
sredstev, vendar lahko rečemo, da premalo. Tudi za elektrogospodarstvo zdru- 
žujemo 60%> sredstev za razširjeno reprodukcijo, pa se nihče temu ne čudi. 

Želim, da se zadolži Izvršni svet, da pripravi osnutek novega zakona o 
intervencijah v kmetijstvu, ki naj bi začel veljati s 1. 1. 1981. 

Predsednik Emil Tomažič: S to pobudo dopolnjujemo sklepanje 
o zakonu. 

K besedi se je prijavila podpredsednica Izvršnega sveta Milica Ozbič, 
sekretarka Republiškega sekretariata za finance. 

Milica Ozbič: Tovarišice in tovariši delegati! Ob tako živahni raz- 
pravi o tej temi in ob tako različnih mnenjih, ki ste jih v svojih razpravah 
sami posredovali in še bolj ob različnih zahtevah, ki jih postavljate v svojih 
mnenjih, ne moremo mimo tega, da ne bi poskušali pripeljati razpravo do 
nekega konca, ki bi, kolikor je ob tako različnih mnenjih to sploh mogoče, 
v tej fazi zadovoljil, če že ne vseh, pa vsaj pretežno večino. 

Predlog za izdajo zakona, ki je bil pripravljen na delegatsko pobudo, je 
tako kot danes tukaj v tem zboru, povzročil precej razprav v vseh delovnih 
telesih, v katerih je bil obravnavan. To, in pa današnja razprava potrjujeta 
dejstvo, da je odnos do proizvodnje hrane v ospredju in da so gledanja in 
mnenja o tem, kakšen naj bo materializiran odnos in tudi kakšen naj bo re 
zultat, ki ga pričakujemo v proizvodnji hrane v tej fazi, prav gotovo zelo 
različna. Ta predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane, ki je bil pripravljen kot rečeno, 
na delegatsko pobudo, je pravzaprav zahteva, ki izhaja iz specifičnih okoliščin 
v nekaterih slovenskih občinah. To mislim, da je potrebno ob obravnavi naj- 
prej povedati. 

Sporazumi, kot so bili sklenjeni v nekaterih slovenskih Občinah in so teme- 
ljili na prispevku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, so bili 
sprejeti pretežno v tistih občinah, ki so dokaj industrializirane, in pri katerih 
je močno izražena skrb za preostalo prebivalstvo oziroma^ druge dejavnosti, 
predvsem tudi za kmetijstvo. Seveda pa je prav tako mogoče ugotoviti, kar so 
nekateri delegati s področja kmetijstva tudi jasno in glasno ugotavljali v da- 
našnji razpravi, da je precej težje doseči take sporazume v občinah, ki so iz- 
razito kmetijske, kjer je malo organizacij združenega dela s področja drugih 
dejavnosti, ki bi iz svojega dohodka ne bile pripravljene, pa tudi sposobne, 
s takim prispevkom omogočati v teh občinah oblikovanje skladov za te namene, 
za kakršne so se oblikovali, ker preprosto materialnih možnosti ni. Pač pa so 
prav v teh občinah potrebe po sredstvih v teh skladih veliko večje kot v drugih 
občinah. Primer na katerega se ta iniciativa nanaša in pa primer, ki sta ga na- 
vajala tu dva delegata iz drugih, pretežno kmetijskih občin, to neposredno po- 
trjuje. To pomeni, da Izvršnemu svetu, če naj bi sprejel in seveda tudi izvršil 
take naloge, kot ste jih oblikovali, nalaga najprej dolžnost, da med vami samimi 
uskladi mnenja o tem. 

Skladi, ki se oblikujejo iz raznih prispevkov na nivoju občine, so name- 
njeni porabi v tej občini ne pa prelivanju med občinami. Če naj se med temi 
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skladi oblikuje sistem solidarnostnega prelivanja, potem veste vi in jaz tudi, 
koliko časa traja, preden se to med občinami uskladi, da bi se to lahko sploh 
izvedlo. 

V zahtevah, da naj Izvršni svet predloži sistemsko rešitev, ki naj bi bila 
uporabna za tovrstne namene še letos, pa menim, da drug drugega ne razu- 
memo. Sistemska rešitev je v zakonu, ki je v veljavi, dana le s tem, da izvedba 
nekaterih sporazumov, v posameznih občinah — pri tem poudarjam ne v vseh — 
ne sloni na sistemskem zakonu, se pravi na zakonu o intervencijah v kmetij- 
stvu in porabi hrane, ampak žele predlagatelji spremembe zakona doseči v 
zakonu druge rešitve. Torej ne gre za to, da bi z zahtevo, postavljeno Izvršnemu 
svetu, šele mogli pripravljati neko sistemsko rešitev, gre za to, da so zahteve 
nekaterih delegatov oblikovane kot zahteve po spremembi sedanje rešitve. 

Po drugi strani, smo slišali tudi mnenja iz drugih občin, ki pa na veljavnih, 
v zakonu danih rešitvah, te naloge izvajajo in jih kot svoj primer ponujajo 
v razmislek drugim in terjajo, da pri sedanjih sistemskih rešitvah ostane. 

Neodvisno od tega moram dopolniti svoje izvajanje še takole. Sistem druž- 
benoekonomskih odnosov kot celota pozna prispevke iz dohodka, vendar jih 
uokvirja in v okviru tega bomo morali reševati tudi ta problem. 

Tovariš Marenk je že pred menoj omenil poleg sistemskih tudi materialne 
možnosti. Gre za sklade kot jih oblikuje združeno delo po bilancah in ki so, 
tako kot mi stvari ocenjujemo, v skladih skupne porabe, ki So bili pri pripravah 
tega zakona mišljeni kot osnovni vir za tovrstne sporazume v občinah. Mate- 
rialna situacija v skladih skupne porabe pa nikakor ni takšna, da bi terjala 
spremembo v zakonu o intervencijah v kmetijstvu, kot je tovariš Marenk to 
že povedal. Izločanje po bilancah uspeha v organizacijah združenega dela s 
področja gospodarstva v Sloveniji so že tretje leto zapored taka, da so malen- 
kostno večja, kot izločanje v poslovne sklade za širitev materialne osnove dela. 

Torej ne moremo govoriti o tem, da materialnih osnov za izvajanje veljav- 
nega zakona in za vse rešitve, ki temeljijo na veljavnem zakonu, ne bi bilo. 
Ocenjujemo, da so oziroma so celo precej večje, kot v nekaterih drugih virih 
sredstev za razne namene. 

Res je tudi to, da smo v organizacijah združenega dela navajeni, da precej 
lažje in hitreje sprejemajo sporazume o prispevkih iz dohodka, kot pa o pri- 
spevkih, ki bi imeli svoj vir v skladih, s katerimi razpolagajo delavci in ki 
niso skladi, ki imajo druge značilnosti. 

Naj na koncu dodam še tole razmišljanje. Izvršni svet bo na podlagi da- 
našnje razprave pa tudi na podlagi izkušenj, ki jih imamo iz razprav v odnosu 
do kmetijstva, ki izhajajo še iz prejšnjih zasedanj tega in drugih zborov, z 
veseljem sprejel nalogo, da temu in ostalim zborom pripravi informacijo o tem, 
kakšne so materialne razsežnosti dosedanjih ukrepov v prid kmetijstvu. Pri 
tem bomo morali začeti pri zveznih ukrepih, nadaljevati pri republiških in 
končati pri občinskih ter v informaciji poseči še po vseh ostalih ukrepih. 

Povedati moramo, da glede na to, da precej poznam to področje, te šte- 
vilke vsekakor niso majhne. Ta, o kateri je bilo danes govora in ki je izzvala 
tako burno razpravo, je drobtinica, ki niti približno ne rešuje niti kmetijstva 
niti proizvodnje hrane, prav tako pa si ne smemo delati utvar, da bomo s pre- 
lomom te -razprave in kakršna bo pač usoda te razprave na koncu, zagotovili 
proizvodnjo hrane in s tem odpravili vlaganja v kmetijstvo. 

Vlaganja v kmetijstvo bodo morala biti in so že visoka, verjetno pa bodo 
morala biti še precej večja. Tako so primerjave, ki smo jih slišali danes o pri- 
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spevkih in obsegu sredstev, ki gredo za drtiige prioritetne namene — bila je 
omenjena energetika — kar primerne in si jih velja zapomniti. Proizvodnja 
hrane bo terjala enake napore. To omenjam zato, da si ne bi delali glede tega 
kakšnih napačnih predstav o sporazumih, ki so predmet razprave in o katerih 
se je spopadlo toliko mnenj. S temi sporazumi se vlaganja v proizvodnjo hrane 
ne rešujejo in tudi ni to predmet teh sporazumov. 

Programi, ki stojijo za temi sporazumi, so lokalni programi, ki imajo svojo 
težo, imajo svoj namen in jih v večini primerov kaže podpirati, vendar ob- 
stajajo zanje tudi rešitve, ni pa treba zanje uporabljati previsokih in pre- 
donečih imen. 

Vlaganja v proizvodnjo hrane bodo imela seveda povsem drugačno dimen- 
zijo in jo že tudi imajo. V prihodnjem srednjeročnem razdobju bo ta dimenzija 
gotovo še pomembnejša, ker je proizvodnja hrane eden od tistih strateških 
ciljev in potreb, s katerimi se srečujemo kot s svojo primarno nalogo, in jo 
bomo morali ob energetiki in drugih primarnih nalogah najbrž z enako po- 
zornostjo reševati in urejati. Razmerja v delitvi dohodka ali njegovi pre- 
razdelitvi bodo morala biti urejevana tako, da bo proizvodnji hrane dana mož- 
nost, da zadosti svojim nalogam in ciljem, ki ji bodo v dogovoru o družbenem 
planu postavljeni. 

Na koncu še opozorilo delegatom, ki se mi zdi, da je v tem trenutku po- 
trebno. Ne želim, da bi odšli — ne vi in ne mi — iz te dvorane z vtisom, da 
smo sklepali o nečem, kar bi nasprotovalo našim skupaj zastavljenim ciljem 
v proizvodnji hrane in v razvoju kmetijstva kot dejavnosti. To še posebej 
velja za tisti del, ki zadeva, kot je opozoril predstavnik Zadružne zveze, sklepe 
o družbenoekonomskih odnosih in razvoju vasi. 

Menim, da je potrebno povedati, da je oblikovanje skladov za pospeše- 
vanje kmetijstva v občinah primerna priložnost, da se stvari prelomijo in ure- 
dijo tako, da ne bodo izzvenele kot pomoč pri izvrševanju tistih nalog, ki so 
naše skupne naloge, ampak da bo izzvenelo kot naša skupna naloga, ki jo je 
treba zastaviti tako, da bo delovala sistematično in avtomatično, vendar v skladu 
s programi in nameni po posameznih vrstah sredstev, kakor se v sklopu celote 
družbenoekonomskih odnosov zanjo opredeljujemo. 

V občinah, kjer je problem zagotavljanja sredstev dejansko najpomemb- 
nejši del občinskih programov — to so dopolnjevane občine — ni doslej bilo 
postavljeno vprašanje »sistemskega« zagotavljanja teh sredstev. Bilo pa je to 
vprašanje postavljeno v večini tistih občin, v katerih so lastni dohodki ali 
obseg družbenega proizvoda, ki se v njih ustvarja, zadostni, da si s preraz- 
delitvijo tega dohodka po lastnih namenih, zagotavljajo tudi nekaj več, kot si 
morajo to zagotavljati izrazito kmetijska področja in izrazito kmetijske občine. 

Zato menimo, da je dobro, da se je v današnji razpravi pojasnilo, v čem 
tičijo še dodatni problemi in da kaže celoten problem iz razprave o virih sred- 
stev, ki bi bili ali naj bi bili primerni, prenesti tudi na razpravo, o možnostih 
zagotavljanja še drugih virov, ki jih v današnji razpravi sploh še nismo ome- 
njali. To velja seveda za programe v občinah, ki so skladni s programi, za 
katere se taki viri sredstev sploh lahko zagotavljajo. Moram pa povedati, da 
nameni glede porabe tovrstnih sredstev v občinah, zaradi katerih je vsa stvar 
sploh prišla pred republiško Skupščino, nimajo take narave in jih bo treba 
zaradi tega tudi kritično pretehtati in prečistiti, ko se bomo pogovarjali o 
končni rešitvi. Hvala. 
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Predsednik Emil T o m a ž i č :• Menim, da je predlog tovarišice Hergove, 
da naj se pripravi pregled vseh posegov v kmetijstvo — mišljene so tu naložbe 
v kmetijstvo in možni viri v sedanjem srednjeročnem obdobju — sprejemljiv. 
Predlagam da bi se ta pregled pripravil za obravnavo v Odboru za finance 
našega zbora in eventualno. še za obravnavo v Odboru za agrarno politiko. 
Odbora pa bosta ocenila, ali bo potrebno razpravo o tem izvesti tudi v zboru 
ali ne. Po mojem mnenju ne bi bilo potrebno to posebej vključiti v sklep. 

Besedo ima tovariš Franc Fašalek. 

Franc Fašalek: Imeli bi pripombo, da ne gre samo za to, koliko je 
sredstev danih v primarno kmetijsko proizvodnjo, ampak tudi, koliko je teh 
sredstev porabljenih tudi za subvencioniranje prehrane. 

Jožica Mlakar: Potem naj bodo podatki primerjani tudi z drugimi 
panogami kot na primer z elektrogospodarstvom in z drugimi panogami. 

Predsednik Emil Tomažič: Menim, da naj te predloge iz razprave 
obravnavata Odbor za finance in Odbor za agrarno politiko. 

Glede predloga, ki je bil potrjen z aplavzom in ki naj bi bil vključen 
v predlog sklepa, pa je treba reči, da je v predlogu sklepa opredeljen širše. 
Po predlogu sklepa Zbora združenega dela nalaga Izvršnemu svetu, da v okviru 
svoje odgovornosti pripravi predlog sistema in politike združevanja sredstev 
za razvoj kmetijske proizvodnje. To je gotovo širša formulacija kot pa tista, 
kakšen naj bi bil glede na zakon o intervencijah, ki je v veljavi. 

Ce se zbor s tem strinja, potem ostaja predlog sklepa takšen, kot sem ga 
prebal, s tem, da ga opredelimo z bolj zavezujočimi formulacijami v odnosu 
do odgovornosti Izvršnega sveta. 

Predlog sklepa s tem dodatkom, ki sem ga pravkar navedel, dajem na 
glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (110 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (6 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (17 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 16. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 0 varnosti cestnega pro- 
meta, z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obrav- 
navo Izvršni svet. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini, da obravnava 
zakon v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, 
in sicer, da se združita prva in druga faza tako, da se hkrati obravnava in spre- 
jema predlog za izdajo zakona in osnutek zakona. 

Želi kdo o predlogu Izvršnega sveta razpravljati? (Nihče.) Če ne, prosim, 
da se o njem izrečete. Kdor je za predlog Izvršnega sveta o združitvi faz, naj 
prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (6 delegatov.) Se je 
kdo vzdržal. (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o zdru- 
žitvi faz sprejet z večino glasov. Tako bomo obravnavali in sprejemali hkrati 
predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca od- 
bora in komisije besedo? (Ne želita.) 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče ražpravljati, 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti 
cestnega prometa z osnutkom zakona se sprćjme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Zeli kdo o tako oblikovanem sklepu razpravljati? (Ne.) Če ne, prosim, da 

o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (124 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (5 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vpra- 
šanj s področja varnosti železniškega prometa, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita besedo poroče- 
valca odbora in komisije? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Bogdan Benčič, delegat Zbora 
združenega dela za področje gospodarstva, 17. okoliš, Ptuj. 

Bogdan Benčič: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov 
17. okoliša za Zbor združenega dela je na seji dne 27. maja 1980 razpravljala 
o predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi 
določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa in sklenila pred- 
lagati Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije, da ob obravnavi tega 
besedila sprejme še naslednji sklep: 

Ureditev izvennivojskih križišč železnice z magistralno cesto na območju 
železniške postaje Ptuj in Ormož je prioritetna naloga. Gre za edina primera 
v SR Sloveniji z zelo frekventnimi križišči železnice z magistralno cesto. 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije priporoča pristojni samo- 
upravni interesni skupnosti in Železniškemu gospodarstvu Ljubljana, da takoj 
pristopi k odpravi teh dveh črnih točk, s čimer bi se odpravili občasni veliki 
zastoji v cestnem prometu na tej mednarodni cesti. 

Obrazložitev. Cestna povezava Maribora z Zagrebom prek Krapine, je le 
del tranzitnega prometa skozi Ptuj in Ormož, medtem ko še vedno poteka 
živahen mednarodni promet skozi Ptuj in Ormož. 

Od tujih, so na tej cesti najpogostejša vozila iz Avstrije, Zvezne republike 
Nemčije, Italije, Madžarske, Bolgarije, Romunije, Grčije, Turčije in arabskih 
držav. Nekateri tujci so ogorčeni, ko morajo pred zapornicami stati v kolonah 
in gledati premikanje vlakovnih kompozicij na železniški postaji. Še posebej 
je to neprijetno v času turistične sezone. Menimo, da zaradi teh križišč nastaja 
tudi ogromna družbena škoda. Izračunati je potrebno, koliko je v enem letu 
izgubljenih ur za vozila in ljudi, in koliko goriva brez potrebe zgori pred spu- 
ščenimi zapornicami. 

Mnenja smo, da je gradnja nadvoza kljub visokim stroškom družbeno in 
tudi ekonomsko upravičena. Prednosti, ki jih imajo izvennivojska križišča glede 
varnosti prometa, pa nam ni potrebno posebej poudarjati. Hvala! 

Predsednik Emil Tomaži č: Glede na to, da zakon obravnavamo v 
prvi fazi, bomo to pripombo posredovali predlagatelju. 

Želi še kdo razpravljati? (Ne.) 



266 Zbor združenega dela 

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

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ure- 
ditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upo- 

števa pripombe, predloge in stališča delovnih teles in Skupščine ter pripombe, 
dane na seji zbora. 

Zeli kdo o tem predlogu sklepa razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče bomo 
o njem glasovali. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (118 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa soglasno sprejet. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o vodnem prispevku za leto 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili 
samoupravnega sporazuma. 

Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Izvršni svet. Želi 
predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Poročevalca odbora in komisije? 
(Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog zakona o vodnem pri- 
spevku za leto 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (110 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1980, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, sprejet z ve- 
čino glasov. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o spremembah in dopolnitvah odloka o prenosu denarnih sredstev družbeno- 
političnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Poročevalca odbora in 
komisije? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka o spremembah 
in dopolnitvah odloka o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skup- 
nosti v depozit pri Narodni banki Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim glasuje! (106 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni 
banki Slovenije spiejet z večino glasov. 

Prehajamo na 20. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog" dogo- 
vora o temeljih davčnega sistema, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
v obravnavo Izvršni svet. 

Na klop ste prejeli predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki jih ta zbor 
sprejema na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 
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Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca od- 
bora in komisije besedo? (Tudi ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker nihče ne želi 
razpravljati, prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka 
o soglasju in o pristopu k sklenitvi dogovora o temeljih davčnega sistema. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (107 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 
Predlagam, da pri tej točki dnevnega reda zbor sprejme še naslednji sklep: 
1. Skupščina SR Slovenije pooblašča tovarišico Milico Ozbič, podpredsed- 

nico Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiško sekretarko za finan- 
ce, da v imenu Skupščine SR Slovenije podpiše dogovor o temeljih davčnega 
sistema. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj skupaj z drugimi udeleženci 
zagotovi spremljanje izvajanja dogovora o temeljih davčnega sistema ob pol- 
letnih gibanjih in ob sprejemanju resolucije o uresničevanju družbenega plana 
ter poroča Skupščini SR Slovenije tudi o učinkih sprejetega dogovora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega pred- 
loga sklepa? (Ne.) Ce ne, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, 
naj prosim glasuje! (112 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlagani sklep z večino glasov in da smo 
ta sklep sprejeli v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, o čemer moramo 
predsednico tega zbora posebej obvestiti. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na osnutek dogo- 
vora o usklajevanju ukrepov davčne politike pri davku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni 
svet. 

Na klop ste prejeli predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki jih ta zbor 
sprejema na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Poročevalca odbora in 
komisije? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovarišica 
Draga Žagar, delegatka Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 35. 
okoliš, Ljubljana-Bežigrad. 

Draga Žagar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za področje gospodarstva, 35. okoliša, je razpravljala o osnutku 
medrepubliškega dogovora o usklajevanju ukrepov davčne politike pri davku 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela. Skupina se zavzema za to, 
da bi se poleg premogovnikov oprostile davkov tudi delovne organizacije, ki„.se 
ukvarjajo z raziskavami in s pripravljalnimi deli na teh področjih. Te delovne 
organizacije se v glavnem ukvarjajo z isto dejavnostjo in delajo pod istimi 
pogoji in za iste cilje. Zato predlagamo, da bi se 2. člen tega dogovora glasil: 
»Učesnici dogovora saglasni su da se u cilju poboljšanja uslova privredjivanja 
i podsticanja razvoja rudnika uglja oslobode osnovne organizacije udruženog 
rada rudnika uglja sa jamskom eksploatacijom, osnovne organizacije udruženog 
rada koje izvode rudarsko istraživačke i investicione gradjevinske poslove za 
jamsku eksploataciju, oslobode od plačanja poreza iz dohodaka.« 
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Obrazložitev: Vsaka eksploatacija surovin in energetskih virov praviloma 
zahteva obsežna pripravljalna dela, ki ne nosijo direktnih učinkov, so pa nujen 
predpogoj za normalno delo rudnikov. Ta pripravljalna;, raziskovalna in odpi- 
ralna dela predstavljajo poseben sklop strokovnih del, ki jih opravljajo posebne 
organizacije združenega dela v Sloveniji, predvsem Geološki zavod — tozd Ru- 
darska dela, registrirane za takšno dejavnost. 

Ta dela obsegajo od 5 do 15'% vseh vložkov v eksploatacijo premoga, včasih 
pa tudi več ter za rudnike z dohodkovnega vidika v bistvu pomenijo breme. 

Delo na pripravljalno odpiralnih delih poteka v rudnikih Velenje, Trbovlje, 
rudniku urana Zirovski vrh in tako dalje, pod enakimi pogoji, kot to velja 
kasneje za samo eksploatacijo. Delavci rudnika in ozd, ki izvajajo odpiralna 
dela, praktično delajo na istem delovišču, temu ustrezna je tudi priprava dela, 
tehnologija, sodelovanje, pa tudi kalkulacije. 

Glede na velikost pripravljalnih del kot tudi glede na enakost pogojev — 
razlika je le v tipologiji del, strokovnost pri pripravi rudnika za eksploatacijo 
in odnosi — predstavljajo ta dela za rudnike stroške ne pa dohodek, zato pred- 
lagamo, da se v 2. člen vključi navedena pripomba. S tem bomo rudnike pre- 
moga neposredno razbremenili za kalkuliram davek na dohodek, ki ga sicer 
plačujejo ozd, ki izvajajo odpiralna dela, kar je gotovo smotrno, če hočemo pre- 
mogovništvo kar najbolj razbremeniti davčnih obveznosti. 

Taka teza bo v celotnem sklopu reprodukcije premogovništva predstavljala 
izjemen element, saj rudniki premoga nemalokrat smatrajo postavke v kalku- 
lacijah, ki se tičejo davkov, za neutemeljene, če so jih sami razbremenjeni, sicer 
pa jih posredno še vedno plačujejo. Prav tako je pripomba smotrna z vidika 
izenačevanja družbenih pogojev dela pri celotnem kompleksu intenzivnega po- 
večevanja raziskovanja, priprave in eksploatacije premoga. Naj omenim, da so 
bile te pripombe izrečene tudi na skupini za usklajevanje v okviru ljubljanskih 
občin, ki te pripombe tudi v celoti podpirajo. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Da.) Besedo 
ima tovarišica Milica Ozbič, podpredsednica Izvršnega sveta. 

Milica Ozbič: Tovarišice in tovariši delegati! V zvezi s pravkar na- 
četim vprašanjem, naj bi v medrepubliškem dogovoru, ki ga kot izvajanje spre- 
jetih napotkov v letošnji resoluciji pripravljajo republike in pokrajini glede 
usklajevanja ukrepov davčne politike pri davku iz dohodka temeljnih organi- 
zacij združenega dela, predvideli davčne oprostitve za tiste dejavnosti oziroma 
organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z navedenimi dejavnostmi bodisi 
da imajo te dejavnosti namen opravljati temeljne geološke raziskave, ali pa kot 
naslednjo fazo tiste vrste raziskave, ki so podlaga ali predhodnica jamske 
eksploatacije, moram povedati naslednje: 

V medrepubliškem dogovoru o usklajevanju ukrepov davčne politike pri 
davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela so upoštevane zgolj 
tiste davčne oprostitve, oziroma olajšave in za tiste namene, za katere so se 
v dosedanjih razpravah zedinile vse republike in obe pokrajini. O namenih te 
vrste, ki so pa v izvedbenih zakonih eden od detajlov, pa boste imeli priložnost, 
svoje mnenje o njihovi praktični aplikaciji povedati že na enem od prvih na- 
slednjih zasedanj tega zbora, in sicer, ko bomo predložili v skladu z letošnjim 
programom zakonske rešitve, ki bodo veljale v Sloveniji za naslednje razdobje 
kot sistemske in zakonske rešitve, uveljavljene v davčni praksi naslednjega leta. 
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Tudi mi poznamo težave, s katerimi se srečujejo organizacije združenega 
dela, predvsem rudniki, in sicer težave, kako zagotavljati zadostna sredstva za 
potreben obseg geoloških raziskav v vseh njihovih fazah in zato tudi mi pri 
pripravi naših konkretnih davčnih rešitev izhajamo v načelu iz potrebe, da se 
pred fiskalnimi zajemanji kar največ zaščitijo tovrstna sredstva, ker jih je že 
tako ali tako potrebno zbirati od vseh udeležencev v družbeni reprodukciji in 
jih je potem nesmiselno z davčnimi zajemanji, torej s fiskalnimi obremenitvami, 
grobo zmanjševati. 

Zato predlagam, da nam v tej fazi, ko je tekst medrepubliškega dogovora 
skoraj že povsem usklajen, ne nalagate v tem medrepubliškem dogovoru novih 
dolžnosti, ker bi to pomenilo, da se usklajevanje stališč do takih sprememb v 
tekstu dogovora samo oteži. Zahteve za davčne olajšave v odnosu na organizacije 
združenega dela, ki izvajajo geološke raziskave na sploh, ali pa posebej v tistem 
delu, ko izvajajo rudarske raziskave v odnosu na jamsko eksploatacijo premoga, 
lahko uresničujete v razpravi ob konkretnem davčnem zakonu, ki bo kot rečeno, 
še pred počitnicami predložen zborom in je v grobem že pripravljen. 

Moram povedati, da smo pri pripravi tega zakona tovrstne zahteve že 
upoštevali, če pa naj se naša razmišljanja glede teh davčnih olajšav razširijo, 
pa nam tega medrepubliški dogovor tako, kot je sklenjen, v ničemer ne brani. 
Davčna zakonodaja je avtonomna zakonodaja republike, medrepubliški dogo- 
vor, o katerem je govora, pa nalaga splošne obveznosti republikam glede davč- 
nih olajšav, oprostitev in vodenja davčne politike. Takih specifik, kot je vsebo- 
vana v tej zahtevi glede rudarskih raziskav, pa sploh ne vsebuje. Če bi se morali 
spuščati v take specifike, bi morale biti te seveda zelo podrobne, kar pa ni 
mogoče. 

Zato naj ponovno poudarim, da je izražena zahteva sicer upravičena, ni pa 
potrebno zaradi tega, da bi jo v Sloveniji realizirali, zavlačevati z medrepub- 
liškim dogovorom. Priložnost, da jo realiziramo, bomo v najkrajšem času imeli 
že v konkretni davčni zakonodaji, ko bomo o njej razpravljali in se o njej 
odločali, ker je ta zahteva med predlogi za širjenje davčnih olajšav tudi že 
vsebovana. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek dogovora o usklajevanju ukrepov davčne politike pri davku 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela se sprejme. 

2. Pooblašča se Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da v usklajevalnem 
postopku o dogovoru o usklajevanju ukrepov davčne politike pri davku iz do- 
hodka temeljnih organizacij združenega dela uveljavlja stališča Družbenopolitič- 
nega zbora, predloge, pripombe in stališča delovnih teles zbora in Skupščine. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev tako oblikovanega predloga sklepa? (Nih- 
če.) Če ne, bomo o njem glasovali. Kdor je za predlagani sklep,- naj prosim 
glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(En delegat,) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Prav tako ugotavljam, da je zbor sprejel sklep k osnutku dogovora o uskla- 

jevanju ukrepov davčne politike pri davku iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom 
predsednico tega zbora posebej obvestil. 
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Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, to je na zaključni račun 
Narodne banke Slovenije za leto 1979, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila 
Narodna banka Slovenije. 

Z dopisom z dne 8. 5. 1980 Ste prejeli poročilo v uresničevanju skupne emi- 
sijske, denarne in devizne politike in skupnih osnov kreditne politike ter kre- 
ditne politike, ki jo je določila Skupščina SR Slovenije ter o ugotovitvah kon- 
trole denarno-kreditnega in deviznega poslovanja bank in zunanjetrgovinskega 
poslovanja organizacij združenega dela v letu 1979. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega 
sveta? (Ne.) Poročevalca odbora in komisije? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati pri tej točki dnevnega reda? 
(Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi zaključnega računa pri- 
hodkov in odhodkov Narodne banke Slovenije za leto 1979 in o vrnitvi ugo- 
tovljenih presežkov dohodkov. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! 
(123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? 
(En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o potrditvi zaključnega računa prihodkov 
in odhodkov Narodne banke Slovenije za leto 1979 in o vrnitvi ugotovljenih 
presežkov dohodkov, sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 23. točko dnevnega reda, to je na finančni načrt 
Narodne banke Slovenije za leto 1980, ki ga je Skupščini SR Slovenije predlo- 
žila Narodna banka Slovenije. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) 
Predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) Poročevalca odbora in komisije? (Ne 
želita.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Romana Krevh, delegatka Zbora 
združenega dela za področje kulture in prosvete, 7. okoliš, Maribor. 

Romana Krevh: Delegati za Zbor združenega dela za področje obrti, 
zdravstva, državnih organov in kulturno-prosvetnega področja, s sedežem v 
Mariboru smo na svoji seji dne 26. maja 1980 obravnavali tudi finančni načrt 
prihodkov in odhodkov Narodne banke Slovenije za leto 1980, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložila v potrditev Narodna banka Slovenije. 

V razpravi so delegati ugotovili, da je finančni načrt sicer skrbno priprav- 
ljen in omogoča vpogled v prihodke in odhodke Narodne banke, vendar pa 
menijo, da je potrebno pri odhodkih za sredstva delovne skupnosti dosledno 
upoštevati določila resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1976—1980 v letu 1980, kot tudi določila dogovora o uresniče- 
vanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1980, ki predvideva, da 
naj bi izplačana sredstva za osebne dohodke v letu 1980 ne porasla več kot za 
16 %. Iz predloženega finančnega načrta pa je razvidno, da celotna sredstva 
za delovno skupnost naraščajo za 18,9%, sredstva za osebne dohodke pa celo 
za 19,5 %. Delegati menimo, da mora biti tudi morebitna razširitev programa 
dela že upoštevana v 16% stopnji rasti. 

Zaradi doslednosti pa želimo opozoriti tudi na netočne izračune indeksov v 
finančnem računu, ki se pri postavki za osebne dohodke pravilno glasi: 116,5 in 
predstavlja razliko 0,5 %, kar znaša 323 500 din. 
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Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? Prav bi bilo, 
da bi predstavnik predlagatelja pojasnil odstopanja od resolucije in dogovora 
o razporejanju dohodka, kot tudi netočnost izračuna indeksa v finančnem načrtu 
Narodne banke Slovenije. 

Besedo ima predstavnik Narodne banke Slovenije tovariš Martin Škof- 
ij anec. 

Martin Škofljanec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Narodna banka Slovenije ima pomembne naloge pri uvajanju informacij- 
ske službe za ekonomske odnose s tujino. Te naloge se šele uveljavljajo in se 
zaradi njihovega pomena za razvoj ekonomskih odnosov s tujino tako po obsegu 
kot kvaliteti močno razširjajo. Iz teh razlogov so bile narodne banke republik 
in avtonomnih pokrajin izvzete iz omejitve po zakonu o prepovedi razpolaganja 
z družbenimi sredstvi za financiranje negospodarskih in neproizvodnih inve- 
sticij v letu 1980. Oprema, ki jo je na tej podlagi nabavila Narodna banka Slo- 
venije, prav tako pa tudi razširjene naloge in obveznosti, zahtevajo tudi ustrez- 
no izpopolnitev kadrov po številu in kvaliteti, za katere ni mogoče zagotoviti 
sredstev v okviru sedanjega števila delavcev in z obsegom sredstev, ki jih 
dovoljuje resolucija. Zato je Svet narodne banke Slovenije sprejel v finančnem 
načrtu Narodne banke Slovenije sklep o dodatnih sredstvih v višini 1 800 000 di- 1 

narjev. Pripominjamo, da ta znesek predstavlja le delno kritje potreb ter da 
bo potrebno preostala sredstva zagotoviti iz sredstev, ki jih za osebne dohodke 
predvideva resolucija. 

Svoj predlog utemeljujemo s točko 5/10 resolucije o politiki izvajanja druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980, ki se glasi: 
»Za hitrejšo uveljavitev novega sistema ekonomskih odnosov s tujino je po- 
trebna celovita, popolna, primerljiva in ažurna evidenca izvoza in uvoza blaga 
in storitev vseh deviznih prelivov in odlivov ter odnosov s tujino, zaradi česar 
bo v letu 1980 poleg temeljnih bank, tudi Narodna banka Slovenije vodila in 
spremljala plačilni promet za kreditne posle s tujino in plačilni promet po 
temeljnih organizacijah združenega dela oziroma po internih bankah in njihovih 
finančnih službah. Prav tako bo Narodna banka ob sodelovanju z zvezno upravo 
carin zagotovila spremljanje izvoza in uvoza po temeljnih organizacijah zdru- 
ženeg dela.« 

Razlika za okoli 300 tisoč dinarjev pa je nastala zato, ker pri izračunu 
indeksa nismo upoštevali desetinke. 

Predsednik Emil Tomažič: Je tovarišica Romana Krevh zadovoljna 
s pojasnilom? 

Romana Krevh: Menim, da bi Narodna banka Slovenije v svojem 
finančnem načrtu morala upoštevati enotne kazalce in ne odstopati od druž- 
beno dogovorjenih meril. 

Predsednik Emil Tomažič: Ali ta razprava pomeni, da odloka o fi- 
nančnem načrtu Narodne banke Slovenije ne moremo sprejeti? 

Besedo ima Milan Tepej, delegat gospodarskega področja, 6. okoliš. 

Milan Tepej: Menim, da smo zelo rigorozni, kadar gre za te ukrepe 
v gospodarstvu, zato zahtevamo, da se tega dosledno držimo tudi pri ostalih. 
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Ne moremo se znebiti občutka, da se je želelo prikazati drugače kot je; namreč 
indeks, ki je izračunan na zadnji strani med 90 730 in 76 290 je 119 in ne 116 
kot je prikazan. 

Martin Škofljanec: Vključena so tudi sredstva za stanovanjsko 
izgradnjo in se ne vštevajo v indeks povečanja. 

Predsednik Emil Tomažič: V skladu z razpravo, predlagam zboru 
naslednji predlog sklepa: 

1. Sklepanje o finančnem načrtu Narodne banke Slovenije za leto 1980 se 
odloži. 

2. Narodna banka pripravi spremembe in dopolnitve finančnega načrta 
v skladu z razpravo na današnji seji zbora. 

Predlog sklepa dajem v razpravo. Želi kdo o njem razpravljati? (Ne.) Če 
ne, potem prosim, da se o njem izrečemo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (119 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (5 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Trije de- 
legati). 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 24. točko dnevnega reda, to je na samoupravni 
sporazum o osnovah in merilih za pridobivanje in razporejanje dohodka delovne 
skupnosti služb Skupščine SR Slovenije. 

Želijo poročevalci odborov in komisije besedo? (Da.) K besedi se je prijavil 
tovariš Vasilij Polič, sekretar Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slo- 
venije. 

Vasilij Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Za- 
konodajno-pravna komisija se strinja z amandmajem Odbora za družbenoeko- 
nomske odnose Družbenopolitičnega zbora k 6. členu samoupravnega sporazuma 
o osnovah in merilih za pridobivanje in razporejanje dohodka delovne skup- 
nosti služb Skupščine SR Slovenije. 

Odbor za družbenoekonomske odnose tega zbora v amandmaju predlaga, 
naj se v 6. členu, namesto besede: »da se dohodek delovne skupnosti v posa- 
meznem letu določi« uporabi beseda: »da se dohodek delovne skupnosti v posa- 
meznem letu pridobiva«. Zakonodajno-pravna komisija redakcijsko spreminja 
ta amandma in ga predlaga kot svojega, tako da se začetek prvega odstavka 
6. člena tega sporazuma glasi: »Delovna skupnost v posameznem letu pridobiva 
dohodek na podlagi...« sledi besedilo kot je navedeno v tem odstavku. 

Amandma je potreben zaradi tega, ker se s takim besedilom bolj izraža 
odvisnost dohodka od programiranega in opravljenega programa dela Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Komisija torej predlaga zboru amandma k 6. členu in amandma kil. členu, 
ki je razviden iz njenega poročila z dne 22. maja 1980, ne pa tudi amandmaja 
k 4. členu, ki je sicer prav tako razviden iz tega poročila, ki pa ga umika. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Predlog je dan k dvema amandmajema, 
k 11. členu, ki je razviden iz poročila in k 6. členu, ki smo ga pravkar slišali. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče raz- 
pravljati, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Najprej 
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bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 6. in 11. členu. 
Predlagam, da o obeh amandmajih glasujemo skupaj. Nasprotuje kdo temu 
predlogu? (Ne.) 

Kdor je za amandma Zakonodajno-pravne komisije k 6. in 11. členu, naj 
prosim glasuje! (114 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je 
kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Zakonodajno-pravne komisije k 6. in 11. 
členu sprejeta z večino glasov. 

Dajem na glasovanje samoupravni sporazum o osnovah in merilih za pri- 
dobivanje in razporejanje dohodka delovne skupnosti služb Skupščine SR Slo- 
venije v celoti. Kdor je za samoupravni sporazum, naj prosim glasuje! (113 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je samoupravni sporazum o osnovah in merilih za prido- 
bivanje in razporejanje dohodka delovne skupnosti služb Skupščine SR Slove- 
nije sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 25. točko dnevnega reda, to je na volitve in 
imenovanja. 

1. Predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Celju je predložila 
v obravnavo Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal k predlogu odloka pozitivno 
mnenje. Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče 
razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča 
v Celju. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (117 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. S tem je za sod- 
nico Višjega sodišča v Celju izvoljena tovarišica Tatjana Perčič. 

2. Predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Mariboru je Skup- 
ščini SR Slovenije predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal k predlogu odloka pozitivno 
mnenje. Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem raz- 
pravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v 
Mariboru. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (113 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. S tem je za sod- 
nico Višjega sodišča v Mariboru izvoljena Mira Kirbiš. 

3. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju javnega tožilca Višjega jav- 
nega tožilstva v Ljubljani je prav tako predložila v obravnavo Komisija za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal k predlogu odloka pozitivno 
mnenje. Zeli kdo razpravljati o tem odloku? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o razrešitvi in imenovanju javnega 
tožilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani. Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim glasuje! (113 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Trije delegati.) 

18 
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Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov in je s tem 
tovariš Branko Bračko razrešen dolžnosti javnega tožilca Višjega tožilstva 
v Ljubljani, Jože Peterca pa imenovan za javnega tožilca Višjega tožilstva v 
Ljubljani. 

Prehajamo na 26. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Na zadnji seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije dne 25. aprila 
1980 je zbor sklepal o analizi družbene reprodukcije sredstev za reprodukcijo 
in akumulativne sposobnosti gospodarstva in med drugim zadolžil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, da na današnji seji da zboru pregled programa aktiv- 
nosti za realizacijo sprejetega sklepa. 

V zvezi s tem ste prejeli danes gradivo Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije. Obveščen sem, da je tovariš Jože Novinšek, član Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje, 
odsoten in se zato ni mogel udeležiti kot predstavnik Izvršnega sveta današnje 
seje. 

Ker gre za obširno gradivo, predlagam, da ga obravnavate v skupinah 
delegatov in kolikor bo ocenjeno, da je potrebno o tem gradivu posebej razprav- 
ljati na seji zbora, bomo to opravili na eni izmed prihodnjih sej. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 16. oko- 
liša, Maribor, bo odgovoril tovariš Avgust Metlika, pomočnik predsednika Re- 
publiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve. 

Avgust Metlika: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je v zvezi z uvozom pralnega praška postavila naslednje 
vprašanje: 

Zakaj smo v začetku letošnjega leta, ko je bilo pomanjkanje pralnega praš- 
ka na tržišču, uvažali pralni prašek namesto surovin, ker bi bili efekti količinsko 
večji, uvoženi prašek pa,sedaj leži po trgovinah? 

Na vprašanje dajemo naslednji odgovor. Pomanjkanje pralnih praškov se 
je pojavilo že v začetku novembra lanskega leta. Na to pomanjkanje je vplivalo 
predvsem pomanjkanje domačih in uvoženih surovin za proizvodnjo pralnih 
praškov, povečan izvoz ter povečano povpraševanje na domačem trgu. Zato je 
v prvi polovici meseca novembra lanskega leta Republiški komite za tržišče 
in splošne gospodarske zadeve organiziral sestanek v zvezi s problematiko pre- 
skrbe s pralnimi praški, katerega so se udeležili tudi predstavniki Samoupravne 
interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino, predstavniki Gospodarske 
zbornice in tudi predstavniki Zlatoroga. Na tem sestanku je bilo dogovorjeno, da 
Zlator-og Maribor zagotovi za širšo potrošnjo do konca 1979. leta 1200 ton pralnih 
praškov. Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino pa je 
tovarni Zlatorog omogočila dodaten uvoz reprodukcijskega materiala v letu 
1979. Od navedene dogovorjene količine je Zlatorog dobavil v prvi polovici 
novembra 1979 le 250 ton pralnih praškov. Nekje 12. 11. 1979 je prišlo zaradi 
pomanjkanja surovin do izpada proizvodnje pralnih praškov v Zlatorogu. Ker 
je postala preskrba s pralnimi praški še bolj kritična, je Republiški komite za 
tržišče in splošne gospodarske zadeve poslal zveznim organom zahtevek za do- 
delitev deviznega kontingenta za uvoz 1000 ton pralnega praška, hkrati pa je 
naš komite posredoval pri proizvajalcu surovin dobavo surovin za proizvodnjo 
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pralnih praškov, tako da je Zlatorog dne 21. 11. 1979 lahko ponovno pričel s 
proizvodnjo. Pozneje je Zlatorog obvestil naš komite, da bo od tedenske proiz- 
vodnje pralnih praškov, ki je znašala 550 ton, in za katero je bilo dogovorjeno, 
da jo bo v celoti posredoval ina slovensko tržišče, dejansko dobavil le 80 ton, 
preostale količine pa prodal izven Slovenije. 

V takšnih razmerah se je ugotovilo, da je možno preskrbo slovenskega 
trga s pralnimi praški izboljšati le z uvozom. Seveda je bila to le trenutna 
rešitev. Tako je bilo iz sredstev za intervencije na tržišču uvoženo 780 ton pral- 
nih praškov. Ta prašek je bil dalj časa v prodaji, ker je bil za približno 50 od- 
stotkov dražji od domačega, ob tem pa je bilo ves čas nenormalno povpraše- 
vanje po pralnem prašku iz domače proizvodnje. Ravno zaradi takega povpraše- 
vanja je bilo v mesecu marcu 1980 odobreno slovenskim proizvajalcem surovin 
za proizvodnjo pralnega praška 40 milijonov dinarjev sredstev za intervencije 
na tržišču, s tem, da se je Zlatorog Maribor obvezal, da bo posredoval na slo- 
vensko tržišče 3000 ton dodatnih količin pralnega praška. Navedene količine 
bodo dobavljene do konca avgusta 1980. leta. Predvidevamo, da se bo v na- 
slednjih mesecih z dobavami teh dodatnih količin, preskrba s pralnim praškom 
izboljšala. 

Pri tem moramo poudariti tudi to, da je Zlatorog, konec leta 1979 in v prvih 
mesecih leta 1980, posredoval na slovensko tržišče večje količine pralnega praška 
kot v preteklih letih. To kažejo tudi podatki o razmerju prodaje pralnih praš- 
kov na jugoslovanskem in slovenskem tržišču. To razmerje je v prvem polletju 
1979 znašalo 79 : 28 odstotkov v korist jugoslovanskega tržišča, v prvih štirih 
mesecih leta 1980 pa znaša to razmerje že 47 : 53, kar pomeni, da je bilo že 53 
odstotkov celotne proizvodnje Zlatoroga plasirano na slovensko tržišče. Hvala 
lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Na delegatsko vprašanje skupine dele- 
gatov za gospodarsko področje 39. okoliša, Ljubljana-Vič-Rudnik, v zvezi s 
predlogom odloka o prepovedi prometa kurilnega olja za gospodinjstva, ki je 
bilo dostavljeno na današnji seji zbora, bo odgovoril dr. Vladimir Fatur, na- 
mestnik predsednika Republiškega komiteja za energetiko, industrijo in grad- 
beništvo. 

Dr. Vladimir Fatur: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Dovolite, da danes vsaj delno odgovorim na vaše vprašanje, s prepri- 
čanjem, da je to zelo kritično področje v tem trenutku in da je prav, da ste 
informirani o trenutnem dogajanju na tem področju. 

Odloka o prepovedi prometa s kurilnim oljem za gospodinjstva, torej ku- 
rilno olje tipa »ekstra lahko« in »lahko srednje«, v določenem obdobju letoš- 
njega leta, je sprejel Zvezni izvršni svet 10. aprila tega leta in je izšel v Urad- 
nem listu 30. 4. 1980 s številko 20. Po tem odloku je od 1. maja do 31. avgusta 
tega leta prepovedan promet s kurilnim oljem za individualne zasebne porab- 
nike, medtem ko je oskrba industrije, zdravstvenih in vzgojno varstvenih usta- 
nov izvzeta iz tega odloka. Vzroki, ki so vodili Zvezni izvršni svet za izdajo tega 
odloka so naslednji: 

1. Težave plačilno-bilančnega značaja za plačevanje uvozne surove nafte 
s konvertibilnega področja, ki so povzročile močne omejitve v dobavah naftnih 
derivatov iz rafinerij, saj so te obratovale z zmanjšanimi zmogljivostmi, pa 
tudi cena nafte je na svetovnem tržišču v nenehnem porastu. 

18« 
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2. V okviru skrčenih dobav srednjih destilatov je bilo v tem letnem ob- 
dobju potrebno dati prednost diesel gorivom, torej destilatu, ki je praktično 
identičen destilatu »ekstra« — to je »lahko« kurilno olje, samo da je zaradi 
različnih cen drugače obarvan. 

3. Izven kurilne sezone obstajajo možnosti zlorabe pri uporabi »ekstra« 
lahkega kurilnega olja, in sicer za namene v prometu in v kmetijstvu, saj je 
razlika v ceni nekaj nad 4 dinarje za liter. S tem odlokom pa je bila dana mož- 
nost, da se ta pojav izven kurilne sezone prepreči. Vendar je kljub vsem tem 
razlogom situacija naslednja. 

Republiški komite za energetiko,' industrijo in gradbeništvo je sprožil po- 
stopek, da se prepoved prometa z »ekstra« lahkim kurilnim oljem skrajša za 
en mesec, da se s tem omogoči pravočasen razvoz in oskrba individualnih po- 
rabnikov pred pričetkom kurilne sezone. Ocenjujemo, da predstavlja ozko grlo 
prav distribucijski razvoz in da je ta problem slovenskih distributerjev prisoten 
v dosti večji meri kot pa kapacitete jugoslovanskih rafinerij, ki so predimen- 
zionirane in zaradi tega tudi zmožne v sorazmerno kratkem času predelati pre- 
cejšnje količine surove nafte. 

Po energetski bilanci SFR Jugoslavije, ki je bila, kot veste, pred dnevi 
sprejeta z odlokom, ima SR Slovenija na razpolago 700 tisoč ton srednjih desti- 
latov xv letu 1980. Dne 26. 5. 1980 smo poslali predlog Zveznemu izvršnemu 
svetu, da bi bila notranja republiška razporeditev teh destilatov naslednja. 
V letošnjem letu naj bi nam iz rafinerij dobavili 357 tisoč ton ekstra lahkega in 
lahkega srednjega kurilnega olja, diesel goriva pa 343 tisoč ton, kar pomeni, da 
bo diesel goriva po tej bilanci za 10!% več na razpolago kakor lani, ekstra lah- 
kega kurilnega olja za gospodinjstvo pa 97,2 odstotka glede na količine pre- 
teklega leta. Ocenjujemo, da bi ob varčevanju, ki bo nedvomno potrebno na tem 
področju še naprej, v tem letu to zadostovalo za naše potrebe. 

Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo je nadalje pred- 
ložil ustreznim organom, da se slovenski distributerji na področju naftnih 
derivatov pri ekstra lahkem kurilnem olju in diesel gorivu striktno držijo na- 
vodila o enakomernem obsegu glede območij po SR Sloveniji pri preskrbi s temi 
destilati, s tem seveda, da se upošteva sezonski značaj porabe na posameznih 
področjih, torej z upoštevanjem specifičnosti kmetijske in turistične sezone. 

Zadnji del vprašanja pa se glasi, ali bi s kakšnimi drugimi ukrepi bilo 
mogoče doseči podoben učinek? 

Odgovor je naslednji. Ocenjujemo in smo tudi prepričani, da z nobenim dru- 
gim ukrepom ne bi bilo mogoče doseči podoben učinek, ker so bile na razpolago 
določene količine srednjih destilatov ter se je bilo mogoče samo v tem okviru 
odločati za posamezne vrste. Z drugimi besedami, če bi šli na sedanjo preskrbo 
s kurilnimi olji, bi trpel isti destilat, torej D-2 za pogon in za promet, kar bi 
povzročilo zastoje na tem področju. V zvezi s tem je izšel tudi ta odlok. Hvala 
lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Vprašujem ali so delegati s področja Lju- 
bljana-Vič-Rudnik z odgovorom zadovoljni? (Da.) 

Na ostala delegatska vprašanja bo dan odgovor na prihodnji seji. Želi še 
kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) 
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Zaključujem to točko dnevnega reda. Obveščam zbor, da smo pri vseh toč- 
kah dnevnega reda, kjer smo sprejemali končne odločitve, usklajeni z Zborom 
občin in Družbenopolitičnim zborom. 

Zaključujem 37. sejo Zbora združenega dela in se vam zahvaljujem za sode- 
lovanje in udeležbo. Hvala lepa! 

(Seja zbora je bila končana ob 15.20.) 

\ 



zbor občin 

33. seja 

(25. marca 1980) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
33. sejo Zbora občin. 

Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje pre- 
den določimo dnevni red izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil in imuni- 
tetna vprašanja, ki mora pregledati pooblastila delegatov in sestaviti poročilo 
za zbor. V komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: 
tovariša Jožeta Konca iz Radovljice, za predsednika, za člana pa tovarišico 
Milko Pogačar iz Raven na Koroškem in tovariša Ivana Šlibarja iz Sevnice. 

Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Nihče.) Če ne, potem prosim, da z 
dvigom rok potrdite ta predlog. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati 
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja za 33. sejo Zbora občin izvoljeni: tovariš 
Jože Konc, za predsednika ter tovarišica Milka Pogačar in tovariš Ivan Slibar 
za člana. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane ter pregleda poobla- 
stila delegatov in sestavi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da ostane- 
te na svojih mestih, ker bo komisija hitro opravila svoje delo. 

Vmes pa, kot običajno, še nekaj opozoril in informacij. Najprej prosim 
tiste delegate, ki imate pismeno pripravljena delegatska vprašanja, pa jih še 
niste oddali, da to storite sedaj in jih oddate sekretarju zbora, da bi jih takoj 
posredovali Izvršnemu svetu ali drugim naslovnikom z željo, da po možnosti 
dajo odgovor že na današnji seji zbora. 

Rada bi povedala tudi tistim, ki ste morda danes prvič na seji, da od 
dnevnega reda dalje glasujemo z glasovalno napravo. Poleg tega prosim tiste 
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delegate, ki ste se doma že odločili, da boste sodelovali v razpravi, da se prija- 
vite v tem času sekretarju zbora. 

Moram vas obvestiti tudi, da je Skupščina Izobraževalne skupnosti Slove- 
nije na seji dne 20. 2. 1980 sprejela predlog zakona o osnovni šoli in predlog 
zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok v enakem besedilu kot naši zbori 
in smo tako glede teh dveh zakonov usklajeni. Nismo pa usklajeni pri pred- 
logu zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne 
izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju, in sicer pri 37. členu. Ker 
pa bodo oni danes ponovno obravnavali ta zakon, bom verjetno že do konca 
današnje seje ugotovili skladnost tudi glede tega zakona. 

Rada bi se vam tudi zahvalila za odgovore, ki smo jih že dobili v lepem 
številu na pismo, v katerem smo vas prosili, da nam sporočite, na kakšen na- 
čin ste se v občinah odločili vključiti se v razpravo o aktih iz pristojnosti re- 
publiške in zvezne skupščine. Nekatere občine teh odgovorov še niso dale, zato 
bi vas sedaj prosila, če vam to ne dela prevelikih težav, da bi to vseeno sto- 
rili. Če pa ste odgovor pržhesli danes na sejo s seboj, ga prav tako lahko od- 
date sekretarju zbora. V pismu sem vas med drugim tudi vprašala, kdaj mi- 
slite obravnavati poročilo naših delegatov v Zveznem zboru. Posebno pismo 
je poslal tudi sekretar te delegacije. Predlagamo, da bi to poročilo dali na 
dnevni red zbora maja meseca, da bi tako zajeli skoraj vse razprave v občinah. 
Pri obravnavi poročila o delu delegatov v Zveznem zboru Skupščine SFRJ, 
naj bi obravnavali zlasti način, kako naj bi se v občinah in seveda tudi v 
republiki čim bolj organizirano vključevali v oblikovanje usmeritev za te 
delegate. Zadnja dva intervencijska zakona sta nam dala vedeti, da je tega 
sodelovanja in vključevanja v fazi, ko se oblikujejo stališča, premalo. 

Se na nekaj bi vas rada opozorila. Stališča oziroma predloge Družbeno- 
političnega zbora k zakonu o usmerjenem izobraževanju ste prejeli. Pozorno 
jih preberite, ker bodo služila kot usmeritev za naše delo. Sedaj pa prosim 
predsednika Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, da 
poroča zboru. 

Jože Konc: Tovarišica predsednica tovarišice in tovariši delegati! 
Poročilo o pregledu pooblastil za 33. sejo Zbora občin. Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja Zbora občin je na podlagi 16. člena poslovnika Zbora 
občin pregledala pooblastila delegatov za sejo zbora ter na podlagi pooblastil 
in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega zasedanja de- 
legati vseh občin v SR Sloveniji in delegata mesta Ljubljane in obalne skup- 
nosti občin Koper, razen delegatov občin Izola, Ribnica in Slovenske Ko- 
njice. 

Ob pregledu dokumentacije je komisija ugotovila, da so vsa pooblastila 
ki so jih delegati predložili, neoporečna. Zato v smislu prvega odstavka 17. 
člena poslovnika Zbora občin predlagam, da zbor poročilo sprejme in s tem 
verificira pooblastila delegatov za 33. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Prehajamo na razpravo o po- 
ročilu. Želi kdo besedo? (Nihče.) Potem prosim, da z dvigom rok potrdimo po- 
ročilo. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker kot ste slišali ni primera, da bi 
bilo pooblastilo kakšnega delegata sporno. Kdor je torej za, naj dvigne roko! 
(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 in s tem verificiral pooblastila delegatov za 
33. sejo Zbora občin. Ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko pravno-ve- 
ljavno razpravlja in sklepa. 

Na sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta povabljeni še: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov Slo- 
venije, Republiška konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije in Skup- 
nost slovenskih občin k vsem točkam dnevnega reda ter Zveza stanovanjskih 
skupnosti Slovenije k 5. točki dnevnega reda. 

Seje zbora se udeležujejo: tovarišica Mara Zlebnik in drugi predstavniki 
Izvršnega sveta pri posameznih točkah dnevnega reda, tovariš Marjan Jelen, 
član Izvršnega odbora Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije, 
tovariš Geza Čahuk, predsednik Republiškega odbora sindikata delavcev vzgo- 
je, izobraževanja in znanosti, tovariš Geza Farkaš, predsednik Konference 
mladih in krajevnih skupnosti pri Republiški konferenci Zveze socialistične 
mladine Slovenije, tovariš Mirko Zolnir, član Izvršnega odbora Skupnosti slo- 
venskih občin in tovariš Bojan Furlan, predsednik Izvršnega odbora Zveze 
stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

Zbor hkrati obveščam, da so na seji navzoči kot poročevalci delovnih te- 
les našega zbora in Skupščine: tovarišica Kristina Smid, članica Odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj, tovariš Mihael Goličnik, član Odbora 
za finance, tovariš Peter Plevel član Odbora za družbenopolitični in komunalni 
sistem, tovariš Branko Weixsler, član Odbora za urbanizem, stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja, dr. Lojze Ude, predsednik Zakono- 
dajno-pravne komisije, Franjo Turk, predsednik Komisije za volitve, imeno- 
vanja in administrativne zadeve in Marjeta Adorjan, članica Komisije za na- 
rodnosti. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 33. seje Zbora občin. 

Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 33. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnika 32. seje Zbora občin, 
3. predlog zakona o usmerjenem izobraževanju, 
4. predlog zakona o skupnostih socialnega varstva, 
5. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o re- 

valorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, 
z osnutkom zakona, 

6. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osno- 
vah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samo- 
upravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 
do 1980, 

7. predlog za izdajo zakona o republiški inšpekciji za ekonomske odnose 
s tujino, 

8. predlog za izdajo zakona o vodnem prispevku za leto 1980, ki ga pla- 
čujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, z osnutkom 
zakona, 

9. predlog odloka o usmeritvi dela depozitov družbenopolitičnih skup- 
nosti pri Narodni banki Slovenije (letališka infrastruktura), 
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10. predlog odloka o usmeritvi dela depozitov družbenopolitičnih skup- 
nosti pri Narodni banki Slovenije (Izseljenska matica), 

11. predlog odloka o financiranju programa vzpostavitve in organizacije 
republiške osnovne mreže merilnih postaj za varstvo zraka na območju SR 
Slovenije, 

12. predlog odloka o organizaciji in delu služb Skupščine SR Slovenije, 
13. predlog družbenega dogovora o enotnih temeljih za klasifikacijo po- 

klicev in strokovne izobrazbe, 
14. osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa druge 

faze graditve, adaptacije in modernizacije zaščitnih objektov za potrebe zvez- 
nih organov v obdobju od leta 1981 do 1985, 

15. predlog zakona o ratifikaciji evropskega sporazuma o glavnih med- 
narodnih prometnih žilah, 

16. volitve in imenovanja in 
17. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Nihče.) Potem pro- 

sim, da glasujete. Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! (58 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 32. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Ima morda kdo kakšno pripombo ali po- 
pravek k zapisniku 32. seje (Nihče.) Potem prosim, da glasujete. Kdor je za 
odobritev zapisnika, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 32. seje zbora. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o usmerjenem izobraževanju. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Leopolda Kejžarja, namestnika predsednice 
Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. Tovariš 
Kejžar, želiš besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Leopold Kejžar, namestnik Re- 
publiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. 

Leopold Kejžar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Predlog zakona o usmerjenem izobraževanju je pripravil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije na podlagi stališč, izraženih v skupščinskih telesih ter 
na podlagi stališč in predlogov, oblikovanih v javni razpravi o osnutku zakona. 

Javna razprava, ki jo je organizirala in usmerjala Socialistična zveza de- 
lovnega ljudstva, je zelo razgibala vse zainteresirane družbene dejavnike v 
družbenopolitičnih skupnostih in organizacijah ter v združenem delu in je 
dala veliko predlogov k rešitvam v predlogu zakona. Iz stališč in predlogov, 
ki jih je dalo Predsedstvo Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva ob zaključku javne razprave, je razvidno, da je le-ta potrdila pra- 
vilnost smeri preobrazbe vzgoje in izobraževanja, hkrati pa je z velikim bo- 
gastvom pobud, opozoril, stališč in konkretnih predlogov bistveno prispevala 
k oblikovanju zakonskih rešitev. 
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Pri tem je bila podprta usmeritev, da se mora v preobrazbi vzgoje in 
izobraževanja uveljaviti zlasti: 

— neposredna in neodtujljiva pravica in odgovornost delavcev v združe- 
nem delu pri odločanju o vsebini, obsegu, pogojih in načinu uresničevanja 
vzgoje in izobraževalne dejavnosti; 

— široka zasnovanost vzgojnoizobraževalnih programov, ki vsem genera- 
cijam v usmerjenem izobraževanju zagotavljajo širšo splošno, strokovno in 
družbeno izobrazbo za delo, za nadaljnje izobraževanje, za stalno izpopolnje- 
vanje strokovnosti delavcev in za njihov osebni razvoj; 

—- povezovanje izobraževanja in dela ter razvijanje izobraževanja iz dela 
ali ob delu in uveljavljanje pravice delavca do izobraževanja kot sestavne 
pravice dela z družbenimi sredstvi in 

— večja vloga in pomen usmerjanja mladine in že zaposlenih delavcev ter 
uveljavitev načel permanentnosti izobraževanja in enakopravnosti vseh poti in 
način izobraževanja. 

V stališčih, ki jih je sprejelo Predsedstvo Republiške konference SZDL 
Slovenije ob zaključku javne razprave o osnutku zakona, je zlasti poudar- 
jeno, da mora zakon dosledno uveljaviti nove družbenoekonomske odnose kot 
podlago za razvoj usmerjenega izobraževanja; zlasti še skupno odgovornost 
uporabnikov in izvajalcev pri sporazumevanju in dogovarjanju o vseh bistve- 
nih vprašanjih vsebine in izvajanja usmerjenega izobraževanja ter planiranja 
njegovega razvoja. Zagotoviti pa je treba tudi poti in možnosti za usklajeva- 
nje interesov delovnih ljudi in občanov v posameznih delih združenega dela 
in po posameznih območjih SR Slovenije. Pri tem je potrebno izhajati zlasti 
iz dolgoročnih potreb razvoja družbe, dela in celovite človekove osebnosti. 

Skladno s tako usmeritvijo je predlagatelj zasnoval predlog zakona tako, 
da v temeljnih določbah in v vseh izpeljavah uveljavlja in konkretizira na- 
vedena izhodišča. Glede na to, da sta bila medtem sprejeta zakon o svobodni 
menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja in zakon o sistemu družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije, je bilo mogoče izločiti 
tisto vsebino s področja planiranja in svobodne menjave dela, ki je urejena 
z navedenima zakonoma in v tem zakonu urediti samo nekatere posebnosti, ki 
so pomembne za področje usmerjenega izobraževanja. Medsebojne pravice in 
odgovornosti v zvezi z načrtovanjem in uresničevanjem usmerjenega izobra- 
ževanja urejajo uporabniki in izvajalci v skladu z zakonom, samoupravnimi 
sporazumi in drugimi samoupravnimi splošnimi akti tako, da zagotavljajo 
skladno zadovoljevanje svojih, skupnih in celotnih družbenih potreb po izobra- 
ževanju. 

V skladu z navedenimi načeli so na novo opredeljene temeljne določbe in 
bistveno razširjene določbe drugega poglavja zakona, ki ureja pravice in od- 
govornosti delavcev v temeljni organizaciji pri ugotavljanju izobraževalnih 
in kadrovskih potreb, planiranje itn izvajanje usmerjenega izobraževanja, 
usmerjanje v izobraževanje in urejanje medsebojnih razmer delavcev, ki se 
izobražujejo. S tem v zvezi predlog zakona spodbuja delavce v organizacijah 
združenega dela, da kot sestavni del svoje izobraževalne politike uveljavijo 
zlasti izobraževanje iz dela kot prevladujoč način izobraževanja. 

V poglavju o vzgojnoizobraževalnih programih o organizaciji izobraževa- 
nja je dosledno izpeljana zahteva temeljnih določb, da se vse oblike usmerje- 
nega izobraževanja izvajajo po vzgojno-izobraževalnih programih. Vrste 
vzgojnoizobraževalnih programov in njihovi opisi zagotavljajo enotnost sistema 
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usmerjenega izobraževanja, s tem pa predlog zakona prerašča dualizem, ki ga 
je vseboval osnutek zakona z razlikovanjem med strokovnim usposabljanjem 
za enostavna in manj zahtevna dela in med izobraževanjem za zahtevnejša 
dela. 

Medsebojna povezanost vzgojnoizobraževalnih programov bo zato v usmer- 
jenem izobraževanju omogočala vključevanje v delo in nadaljevanje izobra- 
ževanja po zahtevnejših programih po vsakem končanem programu. Tako v 
usmerjenem izobraževanju ne bo več slepih rokavov, kot jih je predstavljalo 
strokovno usposabljanje za enostavna in manj zahtevna dela v osnutku za- 
kona. Predlagana programska struktura omogoča nadaljnji strokovni razvoj 
delavca ter nadaljnje izobraževanje za zahtevnejša dela brez vračanja na za- 
četek izobraževalne poti, z dopolnjevanjem in dograjevanjem že pridobljenega 
znanja. Pri tem bo zasnova vzgojnoizobraževalnih programov dajala tudi 
vse možnosti za to, da se bo v praksi resnično lahko uveljavilo izobraževanje 
iz dela in ob delu. Enotnost izobraževanja v posamezni usmeritvi, ki ustreza 
določenemu področju združenega dela oziroma stroki, bodo morali zagotoviti 
uporabniki in izvajalci v postopku oblikovanja vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov v strokovnih svetih kot njihovih skupnih strokovnih organih v poseb- 
nih izobraževalnih skupnostih. 

Zaradi zagotavljanja enotnosti sistema predlog zakona uvaja smernice, 
ki jih kot enotno platformo za pripravo vzgojnoizobraževalnih programov spre- 
jema strokovni svet Slovenije za vzgojo in izobraževanje kot skupen organ 
Skupščine SR Slovenije in Izobraževalne skupnosti Slovenije. Predlog zakona 
določa, da se vsi programi za pridobitev izobrazbe, tako v srednjem kot visokem 
izobraževanju pripravljajo v okviru strokovnih svetov posebnih izobraževal- 
nih skupnosti. Predlog zakona v vseh programih srednjega izobraževanja za- 
gotavlja skupno vzgojnoizobrazbeno osnovo, ki ne pomeni le zviševanja ravni 
splošne izobrazbe, temveč zagotavlja vsakomur, ki jo obvlada, možnost, da 
nadaljuje izobraževanje, ne da bi se ponovno vračal na začetek. Zaradi tesnej- 
šega povezovanja izobraževanja z delom določa predlog zakona, da je obvezna 
sestavina vseh vzgojnoizobraževalnih programov na vseh stopnjah zahtevnosti 
tudi usposabljanje iz dela. 

Na podlagi vseh navedenih značilnosti vsak vzgojnoizobraževalni pro- 
gram praviloma pripravlja udeležence za delo v več sorodnih poklicih, ven- 
dar v skladu z začrtano širino vsebine, usposablja le za začetek del. Tak značaj 
imajo vsi programi za pridobitev izobrazbe, torej tudi programi skrajšanega 
srednjega izobraževanja, zaradi česar ne pomenijo zamenjavo za sedanje 
šole po zakonu o poklicnem izobraževanju in urejanju učnih razmerij, saj vo- 
dijo do širše usposobljenosti delavca za delo kot sedanje izobraževanje za ozke 
profile poklicev. 

Načelo, da programi za pridobitev izobrazbe usposabljajo udeležence za 
začetek dela v poklicu oziroma stroki, predvideva, da se bo njihovo usposab- 
ljanje za konkretna opravila in naloge ter za tekoče potrebe delovnega pro- 
cesa odvijalo po posebnih programih usposabljanja z delom v organizacijah 
združenega dela. Ti programi usposabljanja z delom torej niso, kot so bili še 
v osnutku zakona, namenjeni le za strokovno usposabljanje za enostavna ali 
manj zahtevna dela, temveč jih predlog predvideva tako za občane, ki se 
vključijo v delo po izpolnjeni osnovnošolski obveznosti, kot za občane, ki se 
vključujejo v delo po pridobljeni strokovni izobrazbi. 
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Tretja vrsta programov, s katerimi se zagotavlja stalno dopolnjevanje, 
posodabljanje in razširjenje izobrazbe, tako v stroki kot na splošnoizobraževal- 
nem področju, na področju samoupravljanja, družbenopolitičnega delovanja, 
ljudske obrambe in samozaščite, pa so programi za izpopolnjevanje. Z njimi 
se uresničuje načelo, da se pridobivanje znanja ne omejuje samo na pridobi- 
vanje stopenj izobrazbe, temveč omogoča stalno poglabljanje in razširjanje 
znanja v okviru pridobljene izobrazbe. 

V programih za izpopolnjevanje imajo posebno mesto programi, ki omo- 
gočajo pridobiti naziv specialista. Oblikujejo jih strokovni sveti pri posebnih 
izobraževalnih skupnostih takrat, kadar ugotovijo, da so se na njihovem pod- 
ročju dela razvila takšna specializirana opravila in naloge, za katere jd po- 
trebno pridobiti nova strokovna znanja in specialne delovne zmožnosti, vendar 
za to izobraževanje ni niti smotrno niti ustrezno ustanoviti nove šole, kot se 
je doslej pogosto dogajalo. Predlog zakona omogoča, da se takšno izobraževanje 
načrtuje in organizira za posebne naloge na vseh ravneh zahtevnosti dela. To 
pa zahteva, da omogočamo pridobivanje specialnih znanj po pridobljeni izo- 
brazbi tako v srednjem kot visokem izobraževanju in ne samo na ravni zelo 
zahtevnih strokovnih opravil, ki zahtevajo visoko strokovno izobrazbo. 

Tako oblikovani programi za pridobitev izobrazbe bodo omogočali racio- 
nalno izobraževanje, široko usposobljenost delavca za delo v določeni stroki 
in usmerjanje udeležencev med izobraževanjem v skladu z njihovimi izobraz- 
benimi rezultati, sposobnostmi, interesi ter potrebami združenega dela. Skupaj 
s programi za izpopolnjevanje in programi za usposabljanje pa bo usmerjeno 
izobraževanje omogočalo delavcem stalno izobraževanje za obvladovanje spre- 
memb v tehnologiji in organizaciji dela ter njihov osebni razvoj. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ob prizadevanju, da bi kar najustrezneje 
oblikoval posamezne rešitve, je predlagatelj pri pripravi besedila zakonskega 
predloga organiziral več specializiranih razprav in preverjal uresničljivost 
posameznih izpeljav. Pri tem so k oblikovanju rešitev pomembno prispevale 
zlasti razprave v organih in delovnih telesih družbenopolitičnih organizacij, 
gospodarske zbornice, društev, združenj in obeh univerz. Delovno zasnovo za- 
konskega predloga je obravnaval Republiški svet za vzgojo in izobraževanje, 
prav tako pa so jo obravnavali ustrezni organi družbenopolitičnih organizacij, 
zlasti Svet za vzgojo in izobraževanje pri Predsedstvu Republiške konference 
SZDL Slovenije, ki so s svojimi stališči in predlogi prispevali k oblikovanju 
besedila zakonskega predloga. 

Menimo, da je bila tako v javni razpravi kot v nadaljnjih razpravah ob 
nastajanju zakonskega predloga dosežena visoka stopnja soglasja o vseh bi- 
stvenih rešitvah, ki jih vsebuje zakon. Povsem razumljivo pa je, da so se za- 
radi velikega obsega in raznovrstnosti vsebine, ki jo mora zakon urediti, zlasti 
še glede na dejstvo, da se pomembne sestavine vzgojnoizobraževalnega sistema 
oblikujejo popolnoma na novo, pojavljali tudi različni, tu in tam celo nasprotu- 
joči si pogledi glede ustreznosti posameznih izpeljav. Predlagatelj je v takih 
primerih upošteval stališča in predloge, ki niso v nasprotju s temeljno zasnovo 
zakona, pri predlogih, kjer so bile glede na temeljno zasnovo možne različne 
rešitve, pa je skušal slediti večinskim opredelitvam. 

V razpravi o zakonskem predlogu v skupščinskih telesih in v javnosti so 
bile, poleg predlogov predlagatelja, izražene tudi številne pobude za dopol- 
nitve ali izboljšanje posameznih določb. Vse te pobude je predlagatelj proučil 



33. seja 285 

in v skladu z njihovo vsebino oblikoval amandmaje, ki jih je predložil Skup- 
ščini in ste jih že prejeli skupaj s podrobnejšo obrazložitvijo. 

Prav tako se predlagatelj strinja z vsemi amandmaji, ki jih je predložila 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, ražen z amandmaji k 
24., 84. in 215. členu, za katere predlaga dopolnitve, ki po njegovem mnenju 
ustrezneje uveljavljajo stališče Republiškega sveta za vzgojo in izobraževanje 
do teh vprašanj. 

Predlagatelj se strinja tudi s stališči Zakonodajno-pravne komisije do ne- 
katerih predlogov amandmajev, oblikovanih v drugih skupščinskih telesih, kot 
tudi do pobud in pripomb nekaterih drugih organizacij in skupnosti, navede- 
nih v dodatnem poročilu komisije. 

V razpravah o predlogu zakona je bilo še posebej opozorjeno, da mora 
zakon o usmerjenem izobraževanju kot sistemski zakon postaviti tudi trdne 
okvire za izobraževanje pripadnikov narodnosti. Pri tem je treba izhajati iz 
določb ustave, ki zagotavlja posebno varstvo pravic pripadnikom narodnosti. 
V skladu z razpravo v Komisiji za narodnosti Skupščine SR Slovenije je pred- 
lagatelj pripravil amandmaje k 18., 19. in 20. členu predloga zakona. Pri tem 
je upošteval specifične rešitve šolstva za pripadnike narodnosti na obali in v 
Pomurju in odprl možnost dvojezične srednje šole. Uveljavil pa je tudi načelo, 
ki ga je Skupščina SR Slovenije sprejela že z zakonom o osnovni šoli, namreč 
da se v šolah na narodnostno mešanih območjih učenci učijo slovenskega je- 
zika in jezika narodnosti. To bo prispevalo k razvijanju sožitja med pripad- 
niki slovenskega naroda in narodnosti in k uveljayljanju dvojezičnosti na teh 
območjih. 

V dosedanjih razpravah o predlogu zakona so bile izražene tudi pobude 
za spremembo in dopolnitev določb o pogojih za vključitev v izobraževanje, ki 
so opredeljeni v členih od 65. do 73. člena, zlasti še v 69. členu, ki opredeljuje 
nadaljevalni izpit. Take pobude so bile dane šele v zadnjem času, čeprav se je 
do tega vprašanja ob predlagani varianti k 54. členu osnutka zakona oprede- 
ljevala tudi javna razprava in sprejela stališče, ki ga vsebuje predlog zakona, 
namreč, da se opravlja nadaljevalni izpit v srednji šoli in da je splošen pogoj 
za vključitev v visoko izobraževanje. Zato verjetno tudi ni bilo sporno vpra- 

* šanje nadaljevalnega izpita v razpravah v delovnih telesih Skupščine, pač pa je 
, Republiški svet za vzgojo in izobraževanje na seji dne 21. marca letos po 

obravnavi tega vprašanja soglašal s predlogom, da se nadaljevalni izpit postavi 
v visoko izobraževanje. 

Glede na določbe v predlogu zakona, ki neposredno urejajo nadaljevalni 
izpit in določbe, ki so iz njih izpeljane, seveda pri tem ne gre samo za lokacijo 
izpita v visoko izobraževanje, temveč je zlasti treba opredeliti značaj takega 
izpita. Ce bi ga namreč, glede na nekatere pobude, opravljali le kandidati, 
ki se prijavljajo za vpis v visoko izobraževanje, postaja tak izpit vpisni pogoj 
za posamezno višjo ali visoko šolo. To pa pomeni, da bi ga moral posameznik, 
ko v primeru omejitve vpisa ni bil sprejet kljub opravljenemu izpitu, oprav- 
ljati celo večkrat v posameznem šolskem letu. S tem pa pridobi izpit zgolj 
selekcijski značaj, torej značaj sprejemnega izpita, zaradi česar tudi naziv na- 
daljevalni izpit ni več ustrezen. V skladu s pobudami, bi moral zakon razviti 
drugačne izpeljave vpisa za visoko izobraževanje, kot so vsebovane v predlogu 
zakona. Ker torej sproža ta pobuda novo sistemsko vprašanje v zvezi s pogoji 
za vključitev v visoko izobraževanje, bi morali ob obravnavi tega vprašanja 
opredeliti poleg tega, kje se izpit opravlja, tudi značaj tega izpita. 
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Prav tako smo prejeli pobudo, posredovano v obliki delegatskega vpraša- 
nja, skupine delegatov Zbora združenega dela za področje kulture in prosvete 
7. okoliša, za obvezno razlago 189. člena predloga zakona, ki določa, da visoko- 
šolskim učiteljem in znanstvenim delavcem preneha delovno razmerje, ko iz- 
polnijo predpisane pogoje za upokojitev in dosežejo 70 let starosti, češ da je 
ta določba nepotrebna glede na določbo prvega odstavka 171. člena zakona o 
delovnih razmerjih. 

Predlagatelj je to vprašanje že obravnaval na podobno pobudo obeh uni- 
verz v postopku priprave zakona in ocenil, da je treba, glede na posebnost de- 
javnosti visokega šolstva ter zaradi prepletanja izobraževalnega in raziskoval- 
nega dela z zakonom o tej dejavnosti, zagotoviti možnost rednega poklicnega 
dela vrhunskim strokovnjakom do 70 leta starosti, če izpolnjujejo z zakonom 
določene pogoje. Hkrati pa je treba z zakonom obvezati izobraževalne organi- 
zacije, da najkasneje po tej starosti učitelja, obvezno začne opravljati to delo 
mlajši učitelj. Glede na to, da je zakon o usmerjenem izobraževanju poseben 
zakon, veljajo za visokošolske učitelje in znanstvene delavce določbe 189. 
člena tega zakona in ne določbe prvega odstavka 171. člena zakona o delovnih 
razmerjih. 

Hkrati je skupina delegatov postavila vprašanje, zakaj je, kljub ponovnim 
predlogom obeh slovenskih univerz, izpadla določba, da mora visokošolska 
organizacija pet let pred upokojitvijo učitelja razpisati dela in naloge še za 
enega učitelja za isto področje. Predlagatelj je odklonil tudi ta predlog že v 
času priprave predloga zakona z utemeljitvijo, da vnaprejšnja habilitacija 
omogoča ustrezno skrb za mlajše kadre, hkrati pa zakon ne onemogoča visoko- 
šolski organizaciji, da v skladu s svojo kadrovsko politiko kadarkoli razpiše za 
isto področje mesto š|e za enega učitelja. 

Med dosedanjimi razpravami je bila večkrat izražena tudi zaskrbljenost, 
ali so dosedanje strokovne priprave in samoupravna organiziranost dovolj 
napredovale, da bi mogli uveljaviti zakon v predvidenih rokih. Predlagatelj 
je temu vprašanju posvečal vso potrebno pozornost ter meni, da je stanje 
vendarle tako, da bi nadaljnje odlaganje začetka uvajanja sprememb v sistemu 
in vsebini izobraževanja, zlasti še uvajanje novih vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov v prve letnike srednjega izobraževanja, povzročalo še večje težave in 
družbeno škodo, kot pa obvladanje nek-aterih problemov, ki se bodo ob tem 
prav gotovo pojavili. Ocenjujemo, da so oziroma da bodo do začetka šolskega 
leta 1980—1981 zagotovljeni vsi bistveni pogoji za uvedbo novih programov 
v srednje šole. 

Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje je že sprejel 
skupne vzgojnoizobrazbene osnove in smernice za oblikovanje vzgojno- 
izobraževalnih programov, na podlagi katerih v strokovnih svetih posebnih 
izobraževalnih skupnosti, pripravljajo vzgojnoizobraževalne programe. Tre- 
nutno so v javni razpravi tudi programske zasnove. V Izobraževalni skupnosti 
Slovenije'poteka usklajevanje mreže šol, ki bodo izvajale posamezne programe, 
oblikujejo se predlogi razpisov za vpis v prihodnje šolsko leto, zagotovljena 
bo večina učbenikov in učnih pripomočkov za prvi letnik srednjega izobraževa- 
nja, izvaja se načrt usposabljanja učiteljev in vodstvenih delavcev v srednjih 
šolah, prav tako pa je v teku tudi opremljanje učilnic. Prav gotovo bo po- 
trebno vlagati maksimalne napore v nadaljnje strokovno delo in samoupravno 
dogovarjanje, vendar menimo, da bo sprejetje zakona odpravilo nekatere di- 
leme glede posameznih organizacijskih in Vsebinskih izpeljav, ki so v pre- 
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teklosti tudi ovirale hitrejši napredek priprav za preosnovo vzgoje in izobra- 
ževanja. 

Tovarišice in tovariši delegati! S predlogom zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju se zaključuje pomembna etapa v procesu preobrazbe vzgoje in izobra- 
ževanja v naši republiki. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, zlasti druž- 
benopolitičnim organizacijam, strokovnim in samoupravnim dejavnikom ter 
vsem posameznikom, ki so s svojim zavzetim delom prispevali k oblikovanju 
sistemske podlage za preosnovo vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa tovariš Kejžar! Predlog za- 
kona je bil objavljen v prilogi II. Poročevalca. Prejeli ste tudi amandma sku- 
pine delegatov iz občine Lendava, vendar so danes sporočili, da ta amandma 
umikajo. Danes ste na klop prejeli še amandmaje predlagatelja, mnenje Re- 
publiškega sveta za vzgojo in izobraževanje in stališča Predsedstva Republi- 
škega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

Predlog zakona so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za narod- 
nosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poro- 
čila, obe komisiji pa tudi dodatni poročili. Želijo poročevalci delovnih teles 
besedo? (Da.) Prosim, besedo ima dr. Lojze Ude, predsednik Zakonodajno- 
pravne komisije. 

Dr. Lojze Ude: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Predlog zakona je Zakonodajno-pravna komisija obravnavala na dveh 
sejah in sprejela številne amandmaje, ki so razvidni iz obeh predloženih po- 
ročil. Večina amandmajev je redakcijske narave in po mnenju komisije s 
pravno-sistemskega vidika le izboljšujejo zakonsko besedilo in odpravljajo ne- 
katere nejasnosti. Vendar pa bom v imenu Zakonodajno-pravne komisije po- 
sebej opozoril na nekaj vsebinskih amandmajev, ki jih je Zakonodajno-pravna 
komisija sprejela s stališča svoje pristojnosti, torej predvsem upoštevajoč 
pravno-sistemska vprašanja usmerjenega izobraževanja. 

Prvi amandma, ki gotovo potrebuje podrobnejšo obrazložitev, je amandma 
k 11. členu. To določilo predloga zakona opredeljuje, kdo so udeleženci usmer- 
jenega izobraževanja. Pri tem med udeležence niso bili uvrščeni tisti, ki se 
z delom usposabljajo in pridobivajo posamezna strokovna znanja ter razvijajo 
sposobnosti in spretnosti za opravljanje določenih del in nalog. Ker pa brez 
dvoma tudi usposabljanje z delom sodi med področja usmerjenega izobraževa- 
nja, kar sicer tudi izhaja iz 5. člena predlpga zakona ter iz določbe četrtega 
odstavka 6. člena, je bilo potrebno tudi osebe, ki se usposabljajo z delom, 
uvrstiti med udeležence usmerjenega izobraževanja. V nasprotnem primeru 
vključitev usposabljanja z delom v okviru usmerjenega izobraževanja ne bi 
bila sistemsko dosledno izpeljana, vprašljiv pa bi bil tudi status takih udeležen- 
cev usmerjenega izobraževanja. Hkrati je bilo potrebno vgraditi v predlog 
tudi odstavek, ki določa, da urejajo pravice in dolžnosti takih udeležencev iz- 
obraževanja delavci v svojih samoupravnih splošnih aktih. 

Drugi, po našem mnenju izredno pomemben amandma, se nanaša na do- 
ločbo 24. člena. Zakonodajno-pravna komisija predlaga amandma, ki terja, da 
si morajo delavci v temeljnih organizacijah oziroma v delovnih skupnostih 
pred sprejemom in izvajanjem programov za izpopolnjevanje in usposabljanje 
pridobiti o tem programu, sicer neobvezno, mnenje strokovnega sveta pri 
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ustrezni posebni izobraževalni skupnosti. Ta amandma, po mnenju Zakono- 
daj no-pravne komisije, realizira tudi stališča Družbenopolitičnega zbora, izra- 
žena ob osnutku zakona in stališča, ki so deloma prišla do izraza tudi v javni 
razpravi. Intencija zakona o usmerjenem izobraževanju je med drugim tudi 
v vključitvi usposabljanja z delom v sistem splošnega izobraževanja. Zato 
mora zakon zagotoviti, da bodo tudi temeljne organizacije oziroma delovne 
skupnosti, kadar bodo organizirale in izvajale izobraževanje za svoje potrebe 
ali za potrebe več organizacij združenega dela, sprejele programe, ki bodo tudi 
s strokovne plati zagotavljali stalno dopolnjevanje in razširjanje znanj ter 
usposabljanje delavcev, ki gospodarijo in razpolagajo z družbenimi sredstvi. 
Izvajanje usposabljanja z delom na podlagi programov, ki jih s strokovne plati 
ne bi ocenili strokovni sveti pri posebnih izobraževalnih skupnostih, bi jemalo 
takemu usposabljanju vrednost in ne bi služilo uveljavitvi te oblike usmerje- 
nega izobraževanja. Treba je tudi poudariti, da strokovni svet posebne iz- 
obraževalne skupnosti ni organ izven organizacij združenega dela, temveč je 
kot organ posebne izobraževalne skupnosti njihov lastni strokovni organ, na 
katerega delovanje lahko vplivajo. 

Glede vprašanja, ali je treba za vsak program za izpopolnjevanje in uspo- 
sabljanje pridobiti mnenje strokovnega sveta posebne izobraževalne skupnosti, 
so se mnenja v mnogočem razhajala. Nekateri so menili, da taka določba 
zlasti ne bi bila realna in da bi zaradi tega zaviralno vplivala na usposab- 
ljanje z delom. Vendar je tak razkorak v mnenjih očitno posledica nesporazuma 
glede vsebine usposabljanja z delom, kot ga opredeljuje ta zakon, saj sicer 
lahko ugotavljamo, da je splošna intencija pravilno ovrednotiti to obliko 
usmerjenega izobraževanja. Za usposabljanje z delom po tem zakonu, zlasti 
v smislu 4. odstavka 6. člena predloga zakona, ne gre pri prigodnih kratkih 
programih, potrebnih za seznanitev delavcev s posamičnimi operacijami, z 
njihovo preusmeritvijo na nov stroj in podobno, ampak gre tedaj, ko naj si 
delavci pridobijo širše strokovno znanje in razvijajo sposobnosti in spretnosti 
za opravljanje določenih del in nalog. 

Seveda je bilo treba v skladu z amandmajem k 24. členu predlagati tudi 
amandma, ki uveljavlja prehodno normo. To je predlagani nov 215. a člen. Po 
tej določbi naj bi strokovni sveti posebnih izobraževalnih skupnosti v prihod- 
njem šolskem letu dajali mnenje le k programom za usposabljanje oseb, ki 
si po izpolnjeni osnovnošolski obveznosti niso pridobile strokovno izobrazbo. 
K vsem ostalim programom izpopolnjevanja in usposabljanja pa naj bi dajali 
strokovno mnenje šele kasneje, v letih 1982—1983. Programom za usposablja- 
nje oseb, ki si po izpolnjeni osnovnošolski obveznosti niso pridobile strokovno 
izobrazbo, je treba namreč čim prej dati potrebno strokovno verificirano 
vsebino. 

Po mnenju Zakonodajno-pravne komisije je pomemben tudi amandma k 
30. členu. V predlogu zakona je v 1. odstavku ta člen oblikovan tako, da iz 
njega ni povsem jasno, da usmerjeno izobraževanje ni samo sebi namen in da 
njegova funkcija ni le v tem, da se prilagodi skupnim in celotnim družbenim 
potrebam ter zlasti uresničevanju planov. Amandma z uporabo ideje iz 86. 
člena ustave SR Slovenije poudarja, da je usmerjeno izobraževanje poseben 
element pravic in dolžnosti delavcev pri usmerjanju celotnega materialnega ter 
družbenega razvoja ter pri zagotavljanju in nemotenem razvijanju odnosov 
v celotni družbeni reprodukciji. Pomemben je predvsem poudarek, da je iz- 
vajanje usmerjenega izobraževanja pravica in dolžnost delavcev in delovnih 
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ljudi v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, v samoupravnih 
interesnih skupnostih in v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

Amandma k 1. odstavku 32. člena, ki ga je s stališča sistematike zakona 
treba sedaj uvrstiti pred 31. členom, jasneje opredeljuje pojem udeleženca 
izobraževanja iz dela. Za izobraževanje iz dela ni pomembno, ali udeleženci 
iz takega izobraževanja ostanejo v delovnem razmerju ali ne. Tega v zakon- 
skem besedilu, kot karakteristiko izobraževanja iz dela, tudi ni treba posebej 
poudarjati. Izobraževanje iz dela je treba opredeliti po njegovih notranjih vse- 
binskih kriterijih. Za izobraževanje iz dela gre predvsem tedaj, kadar so ude- 
leženca usmerile v izobraževanje organizacije združenega dela oziroma kadar 
so si udeleženci z cjelom pridobili potrebne delovne izkušnje. Taka opredelitev 
izobraževanja iz dela poudarja njegovo bistvo, hkrati pa v tako izobraževanje 
vključuje tudi tiste, ki so si z delom in s sredstvi v osebni lasti pridobili de- 
lovne izkušnje, na primer kmetijski proizvajalci. 

Amandma, ki ga uveljavlja nov 64. a člen, je potreben s pravno-sistem- 
skega vidika. Člen 45. v tretji alinei 1. odstavka sicer govori o tem, da mora 
program za pridobitev izobrazbe vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolniti 
kandidat, da se lahko vključi v izobraževanje oziroma v njegov izbirni del. 
Vendar pa je treba v poglavju, ki govori o vključevanju v izobraževanje, na 
splošno urediti pravice udeležencev izobraževanja pri vključevanju v izobra- 
ževanje po določenem programu, oziroma pri vključevanju v izbirne dele pro- 
grama. Pri tem je posebno pomembna vloga posebnih izobraževalnih skupnosti, 
v okviru katerih uporabniki in izvajalci določijo programe, ki so ustrezni za 
nadaljevanje izobraževanja v programu enake ali različne zahtevnosti, vrste in 
obseg delovnih izkušenj, ki jih mora imeti kandidat, da se lahko vključi v do- 
ločen program, zlasti pa, da tudi v te programe vnesejo določbe o vrsti in ob- 
segu znanj, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, ki nimajo zaključenega 
ustreznega predhodnega programa. Taka splošna določba bo zavezovala upo- 
rabnike in izvajalce v posebnih izobraževalnih skupnostih, da bodo uredili vse 
vrste prehajanja iz manj v bolj zahtevne programe pa tudi prehajanja iz iz- 
obraževanja ene smeri v izobraževanje v drugi smeri. 

Komisija z novim amandmajem predlaga tudi črtanje 119. člena in umika 
svoj prejšnji amandma k temu členu, ki je le redakcijsko izboljševal besedilo 
predloga. Združevanje izobraževalnih centrov je mogoče v vse predvidene 
oblike že na podlagi zakona o združenem delu in zakona o združevanju organi- 
zacij združenega dela v splošna združenja in gospodarsko zbornico. Zaradi 
tega ni v skladu s sklepi in stališči o izvajanju resolucije o temeljih zakono- 
dajne politike republike, da se s takimi določbami, ki izhajajo že iz drugih ve- 
ljavnih zakonov, obremenjuje zakonsko besedilo. 

Po mnenju Zakonodajno-pravne komisije je pomembno tudi sodno var- 
stvo, ki ga nedvoumno želi uveljaviti amandma k 157. členu predloga. Sodno 
varstvo naj bi imeli pravico zahtevati udeleženci izobraževanja pred sodiščem 
združenega dela, kadar bo šlo za pridobitev ali izgubo statusa udeleženca iz- 
obraževanja oziroma za sprejem ali izključitev iz vzgojnoizobraževalne organi- 
zacije. Za pristojnost sodišča združenega dela se je komisija opredelila pred- 
vsem zaradi tega, ker imajo vsi udeleženci izobraževanja že po ustavi pravico 
upravljati vzgojnoizobraževalne organizacije in so tako tudi neposredni ude- 
leženci samoupravljanja. Samoupravni element je še posebej poudarjen pri 
udeležencih izobraževanja iz dela in ob delu. 

19 
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Doslej ni noben upravičen predlagatelj dal amandmaja k 38. členu pred- 
loga, ki govori o prispevkih udeležencev izobraževanja za izobraževanje iz 
svojih sredstev. Če danes ne bomo odločali o dokončnem sprejemu predloga, 
bo to vprašanje potrebno ponovno proučiti. Zlasti pri udeležencih izobraže- 
vanja iz dela se namreč zastavlja vprašanje ustavnosti takega prispevka. Taki 
udeleženci namreč pogosto prispevajo v okviru svobodne menjave dela iz 
svojih osebnih dohodkov za financiranje usmerjenega izobraževanja oziroma 
posameznih programov v tem izobraževanju, sedanji 38. člen predloga pa tudi 
takih udeležencev ne izvzema od plačevanja prispevkov iz lastnih sredstev. 
Lahko bi prišlo celo do dvojnega plačevanja prispevkov, s tem pa tudi do 
določene neenakosti. Vsekakor velja to vprašanje še proučiti. 

Zakonodajno-pravna komisija predlaga, glede na veliko število amandma- 
jev, da zbori Skupščine SR Slovenije predlog zakona na današnjem zasedanju 
sicer obravnavajo, vendar pa v smislu 272. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije dokončno obravnavo in sprejem predloga zakona odložijo, ter dolo- 
čijo rok za ponovno obravnavo in sprejem zakonskega predloga. Hkrati pa 
naj v smislu poslovnika zbori za obravnavanje amandmajev k predlogu tega 
zakona in za usklajevanje med zbori ustanovijo medzborovsko delovno telo. 

Potem, ko bo medzborovsko delovno telo izdelalo svoje poročilo, bo tudi 
Zakonodajno-pravna komisija zavzela stališča do mnenj predlagatelja k 24. in 
64. a členu. Predstavnik predlagatelja vam je pojasnil, da se v teh dveh členih 
povsem ne ujemamo. Menim, da si stališči komisije in predlagatelja nista 
daleč narazen, tako da ju bo mogoče uskladiti. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Poslušali ste tudi izčrpno po- 
ročilo dr. Lojzeta Udeta. Prosim vas, da bi bili v razpravi pozorni zlasti na 
tiste točke, kjer so večje ali manjše razlike. Želi še kdo od poročevalcev be- 
sedo? (Ne.) 

Prejeli smo tudi stališča in predloge Družbenopolitičnega zbora naše 
Skupščine, ki danes obravnava predlog zakona v smislu 88. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije kot zainteresirani zbor. 

Glede na to, da je bilo na podlagi razprav v odborih zborov in v delovnih 
telesih Skupščine sprejeto veliko število amandmajev in da so delovna telesa 
opozorila na potrebo po proučitvi in dopolnitvi posameznih določb predloga 
zakona — na tej podlagi je tudi predlagatelj oblikoval številne svoje amand- 
maje, ki ste jih prejeli danes na klop — prav tako pa je Zakonodajno-pravna 
komisija oblikovala celo vrsto amandmajev, ki jih je vsaj poglavitne prav- 
kar obrazložil dr. Ude, predlagam, da na današnji seji opravimo le razpravo 
o predlogu zakona, vključno z amandmaji, To pomeni, da lahko predložite 
tudi še dodatne amandmaje. Odločanje o zakonu pa bi preložili na 9. april 
1980, ko bi nadaljevali z obravnavo tega zakona in sprejeli amandmaje ter 
odločali o dokončnem sprejemu zakona. 

Zboru zato predlagam, da v smislu 278. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije imenuje medzborovsko skupino delegatov, ki bo proučila amandmaje 
vseh delovnih teles in predlagatelja, razpravo na današnji seji zbora, stališča 
in predloge Družbenopolitičnega zbora ter na tej osnovi predlagala zborom 
besedila amandmajev, ki naj bi jih sprejeli 9. aprila, kakor tudi svoja argu- 
mentirana stališča, zaradi katerih po njenem mnenju določenih amandmajev 
ne bi zborom predlagala v sprejem. 
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Ali kdo ugovarja taki preložitvi sklepanja o tem zakonu? (Nihče.) Ker 
nihče ne ugovarja, mi do voh te, da v skupino predlagam izmed delegatov na- 
šega zbora tovariša Mitjo Horvata, predsednika Odbora za družbenopolitični 
in komunalni sistem in tovariša Nika Lukeža, delegata Skupščine mesta Ljub- 
ljane. Kdor je za tak predlog, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel ta predlog. 
O predlogu zakona in o stališčih in predlogih Družbenopolitičnega zbora 

pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Peter Tulipan, delegat iz občine Kranj! 

Peter Tulipan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupščina občine Kranj je v sodelovanju z Občinskim svetom Zveze sin- 
dikatov in Občinsko konferenco Socialistične zveze Kranj organizirala 18. 
marca 1980 problemsko konferenco, ki je obravnavala predlog zakona o usmer- 
jenem izobraževanju, predvsem pa novosti, ki jih prinaša predlog zakona v 
primerjavi z osnutkom in naloge v pripravah na usmerjeno izobraževanje. 

Na problemsko konferenco so bili vabljeni vsi organi družbenopolitičnih 
organizacij, izvršni svet skupščine občine, skupnost za zaposlovanje in skup- 
nost za izobraževanje in vsi drugi, ki so ali še bodo kakorkoli pristojni za re- 
ševanje in obravnavo zakona o usmerjenem izobraževanju, ter 44 predsedni- 
kov delavskih svetov organizacij združenega dela v občini Kranj. 

Na problemski konferenci, ki je bila sklicana kot konferenca delegacij ob- 
čine Kranj za obravnavo predloga zakona, je bilo na podlagi razprave ugotov- 
ljeno, da so tudi v Kranju še pripombe in pomisleki k posameznim členom za- 
kona. Hkrati pa je bilo ugotovljeno, da se mora zakon čim prej sprejeti, zato 
konferenca podpira sprejem predloga zakona. Problemska konferenca je ugo- 
tovila, da so pripombe in pomisleki take narave, da zanje ni potrebno zahte- 
vati amandmajev, temveč da je potrebno le-te uveljaviti prek nadaljnjih 
ukrepov in aktov, ki bodo sprejeti pri izvajanju zakona. 

Konferenca je sprejela sklep, da se predlagatelja zakona posebej opozori 
na dve pomembni zadevi, ki bi jih bilo potrebno razčistiti pred sprejemom za- 
kona. Prva se nanaša na 38. člen, ki daje možnost določitve prispevka za izobra- 
ževanje. Konferenca meni, da je določilo preveč splošno ter prepušča vso re- 
šitev izvajalcem in uporabnikom. Predlagamo, da se člen preoblikuje tako, da 
bi se pri določanju prispevkov upoštevala socialna merila ter določila tudi 
zgornja meja prispevkov. 

Druga pripomba se nanaša na drugi odstavek 96. člena, ki določa obvez- 
nosti za napredovanje in usmerjanje. Konferenca predlaga, da bi se drugi od- 
stavek tega člena spremenil tako, da bi se glasil: »Z vzgojnoizobraževalnim 
programom se lahko tudi določi, kakšne pogoje v posameznem letniku mora 
učenec oziroma študent izpolnjevati za napredovanje v naslednji letnik dolo- 
čene smeri izobraževanja. Ti pogoji vsebujejo šolski uspeh, dosežene delovne 
rezultate, sposobnosti, interese in druge vidike, pomembne za napredovanje.« 

V sedanjem tekstu predloga vidimo nevarnost, da bi se uporaba tega do- 
ločila zožila zgolj na šolske ocene. Domnevamo, da bi se pogosto, zlast; iz pre- 
hoda v drugi letnik srednjega usmerjenega izobraževanja, zatekli v mehanično 
računanje povprečka šolskih ocen. Škodljivih posledic takšne prakse verjetno 
ni treba posebej utemeljevati. Na osnovi dosedanjih raziskav, tudi tistih, ki 
smo jih naredili v Kranju, vemo, da usmerjanje zgolj po šolskem uspehu po- 
meni v mnogih primerih razlikovanje po premoženjskem in socialnem položaju 

19» 
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učenca. Hkrati vemo, da so razlike v sposobnostih mnogo manj obremenjene 
s socialnim ozadjem, kakor šolske ocene. Naše mnenje je, da bi predlagana 
merila delovala bolj celovito in bila bolj temeljita podlaga za napredovanje 
in usmerjanje učencev. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Niko Lu- 
kež, delegat Skupščine mesta Ljubljane in član medzborovske delovne skupine. 

Niko Lukež: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V Skupščini mesta Ljubljane smo zelo široko razpravljali o predlogu zakona, 
v vseh družbenopolitičnih organizacijah, v samoupravnih interesnih skupnostih, 
še posebej pa tudi v vseh zborih združenega dela občinskih skupščin ter v 
Zboru združenega dela mestne Skupščine. Na tej osnovi smo pripravili 50 do- 
polnil, predlogov in amandmajev in jih pravočasno poslali vsem ustreznim 
organom. Tako smo lahko na zadnjem sestanku delegatov ugotovili, da je bila 
velika večina teh amandmajev in pripomb tudi sprejeta. 

Kljub temu bom predlagal še nekaj amandmajev. Pred tem pa bi rad ob- 
vestil zbor, da smo v Ljubljani enotni v tem, da moramo ta zakon čim prej 
sprejeti. Kljub vsem pomanjkljivostim smo namreč v javnih razpravah ugoto- 
vili, da pomeni to bistveni premik v revolucionarni preobrazbi vzgoje in izobra- 
ževanja, in da ga moramo prav zaradi tega sprejeti, da bomo lahko do jeseni, 
čeprav v veliki časovni stiski, pravočasno sprejeli vse, kar je potrebno za uva- 
janje usmerjenega izobraževanja v Sloveniji. 

Prvi amandma je k 68. členu. V prvem odstavku tega člena naj se črtata 
besedi: »nadaljevalni izpit« ter nadomestita z besedama: »prehodni program«. 
V drugem odstavku pa naj se v tretji vrsti črta besedilo: »ki jih mora kandidat 
dokazati z nadaljevalnim izpitom«. Smiselno naj se popravijo tudi nadaljnji 
členi, ki se nanašajo na 68. člen. 

Obrazložitev. Nadaljevalni izpit, kot pogoj za vključevanje v izobraževanje 
po programu za pridobitev višje oziroma visoke izobrazbe, je edina izjema v 
sicer normalnem vertikalnem prehajanju iz enega programa v drugega oziroma 
na uspešnost in druge pogoje, ki so določeni v členih od 69. do 105. Komisija, 
četudi bo sestavljena iz učiteljev srednje in višje oziroma visoke šole, ne more 
na izpitu realno preveriti, ali je nekdo sposoben nadaljevati študij na višji ali 
visoki šoli. To mora biti rezultat spremljanja in usmerjanja učenca med šola- 
njem na vseh stopnjah. Prav to je tudi ena izmed novih kvalitet koncepta 
usmerjenega izobraževanja. 

Nadaljevalni izpit predstavlja še ostanek dualizma v izobraževanju. Po- 
goj za študij na višji ali visoki stopnji je obvladan predhodni program, ki ga 
po 102. členu lahko verificira vsak občan. 164. člen pa določa omejitev zaradi 
prevelikega števila vpisanih kandidatov in velja tudi za višje in visoke šole. 
Predlagamo, da se nadaljevalni izpit v zakonu o usmerjenem izobraževanju 
opusti tudi glede na predvideni sprejem zakona o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti, ki bo določal obvezni vojaški rok z 18 leti. 

Drugi amandma je k 96. členu. Predlagamo, da se v obeh odstavkih tega 
člena za besedami: »v naslednji letnik« vstavijo besede: »oziroma semester 
ali drug ustrezni del vzgojno-izobraževalnega procesa«. 

Na mnogih višjih šolah in na nekaterih fakultetah poznamo semestrske 
obveznosti oziroma pogoje za napredovanje že dolga leta. V sistemu sprotnega 
študija pa postajajo še toliko nujnejši. Zakaj naj bi, na primer, obdržal status 
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študenta skozi celo leto tisti, ki od šestih izpitov prvega semestra ni opravil 
niti enega, ali celo tisti, ki se po formalnem vpisu sploh ni več pokazal na 
šoli? Pravice študenta naj ima le tisti, ki izpolnjuje študijske obveznosti, ne pa 
vsakdo, kir^izpolni vpisni formular. Zakon bi torej moral omogočiti to kontrolo 
še bolj pogosto kot vsake pol leta, nikakor pa ne samo enkrat letno. Delavcu 
lahko preneha delovno razmerje že po nekaj dneh neopravičenega izostanka 
iz dela, študenta pa naj bi posledice njegovega dela doletele šele leto dni po 
vpisu. V zvezi s tem je potrebno dopolniti tudi 166. člen. 

Na mizo smo dobili tudi nov amandma predlagatelja k 96. členu. Glede na 
to, da se predlaga črtanje drugega stavka drugega odstavka, menim, da je na- 
še stališče s tem upoštevano in se strinjamo z amandmajem predlagatelja. 

Naslednji amandma je k 174. členu. Besedilo 174. člena naj se spremeni 
tako, da se glasi: »Vzgojitelj je lahko, kdor ima visoko ali višjo strokovno 
izobrazbo«. 

Predlog zakona o usmerjenem izobraževanju predvideva za vzgojitelje v 
domovih najmanj višjo izobrazbo. Taka dikcija pa postavlja vzgojo nasproti 
izobraževanju v podrejen položaj, saj predlog zakona v 172. členu določa, da 
mora imeti učitelj splošnoizobraževalnih in strokovno-teoretičnih predmetov 
v srednji šoli visoko izobrazbo. Razlikovanje glede zahtevnosti izobrazbene 
stopnje med učitelji, ki delajo v izobraževalnem procesu in vzgojitelji, ki so 
jim pri delu z isto mladino zaupane vzgojne naloge, ni upravičena, saj sta 
vzgoja in izobraževanje enakovredni sestavini enovitega pedagoškega procesa. 

Besedilo prve alinee prvega odstavka 175. člena naj se spremeni tako, da 
se glasi: »učitelj splošno-izobraževalnih in strokovno-teoretičnih predmetov 
mora imeti visoko strokovno izobrazbo ustrezne smeri«. Besedilo druge alinee 
istega odstavka pa naj se spremeni tako, da se glasi: »učitelj praktičnega po- 
uka mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo in najmanj 3 leta ustrez- 
nih delovnih izkušenj«. 

Menimo, da ni razloga, da bi učitelji v delavskih univerzah in izobraževal- 
nih centrih imeli nižjo izobrazbo kakor učitelji v srednji usmerjeni šoli. 

V 
Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima Alojz Strmole, 

delegat iz občine Ljubljana-Bežigrad. 

Alojz Strmole: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za delegiranje v Zbor občin iz občine Ljubljana-Be- 
žigrad se strinja s stališči in amandmaji, ki jih je dal delegat mestne Skup- 
ščine. Poleg tega pa imamo še naslednji predlog oziroma pripombo. 

Delegati bi radi predlagatelja opozorili na 3. odstavek 110. člena ter na 
6. alineo 111. člena, ki ne precizirata družbene kontrole nad izvajanjem pro- 
gramov delavskih univerz in izobraževalnih centrov za pridobitev izobrazbe 
v srednjem izobraževanju in pri opravljanju drugih nalog organizacij združe- 
nega dela v zvezi z izobraževanjem in izpopolnjevanjem oziroma usposablja- 
njem z delom svojih delavcev. Iz dosedanje prakse je razvidno, da kadri iz 
deficitarnih, praviloma tudi slabše nagrajevanih poklicev, prehajajo drugam 
kljub pridobljeni strokovni usposobljenosti. Družbeno škodljivo bi bilo, v usmer- 
jenem izobraževanju odobravati programe, ki ne bi vsebovali vseh elementov 
usmerjenega izobraževanja, ki se bodo izvajali v centrih usmerjenega izobra- 
ževanja. Delni ali nepopolni programi bi omogočali nekontrolirano prehajanje 
kadra z minimalnim znanjem in brez strokovne usposobljenosti. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Janez Ar- 
senjuk, delegat iz občine Maribor. 

Janez Arsen j uk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! V občini Maribor smo zelo obširno obravnavali predlog zakona o us- 
merjenem izobraževanju in sicer na odboru izvršnega sveta za družbene de- 
javnosti, na razširjeni seji s predstavniki družbenopolitičnih organizacij ob- 
činske izobraževalne skupnosti, Zavoda za šolstvo, Gospodarske zbornice in 
Ekonomskega centra v Mariboru in pozneje še na seji skupine delegatov za 
Zbor občin ter sprejeli naslednja stališča, ugotovitve in amandmaje. 

Odbor in skupina delegatov za delegiranje v Zbor občin podpirajo usme- 
ritev pri preobrazbi vzgoje in izobraževanja kot jo določa predlog zakona o 
usmerjenem izobraževanju. Odbor in skupina delegatov ocenjujeta, da je pred- 
log zakona odraz realnih družbenoekonomskih pogojev, družbenopolitične in 
strokovne pripravljenosti, tako v temeljih organizacijah združenega dela ma- 
terialne proizvodnje in družbenih dejavnosti kot v temeljnih organizacijah 
združenega dela vzgoje in izobraževanja in organizacijah usmerjenega izobra- 
ževanja ter v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter strokov- 
nih in drugih institucijah. Hkrati pa je zakon o usmerjenem izobraževanju, 
tako kot drugi sistemski zakoni, naravnan razvojno, v bodočnost, na procese 
družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja ter nasploh sa- 
moupravnega iskanja najustreznejših rešitev v združenem delu ter celotni 
družbi kot podlagi napredka. 

Ugotavljamo, da se z sprejemom zakona o usmerjenem izobraževanju 
družbenopolitična in strokovna bitka za preobrazbo v določenem smislu šele 
začenja. Iz Zakonodajnih teles se prenaša na temeljne organizacije združene- 
ga dela, posebne izobraževalne skupnosti, družbenopolitične organizacije, 
družbenopolitične skupnosti in druge sredine, kjer se bo odločalo o vsebini 
programov, njihovem obsegu, njihovi razmestitvi in drugem. Zato skupina 
delegatov podpira čim prejšnji sprejem zakona o usmerjenem izobraževanju. 
Hkrati predlagamo nekaj amandmajev, in sicer: 

V 3. odstavku 29. člena bi bilo treba dodati besedilo: »Uporabniki in izva- 
jalci v posebnih izobraževalnih skupnostih pri planiranju zmogljivosti na 
področju usmerjenega izobraževanja le-te usklajujejo tudi z ustreznimi druž- 
benopolitičnimi skupnostmi oziroma njihovimi občinskimi izobraževalnimi 
skupnostmi,« 

Menimo, da je tako usklajevanje potrebno zato, da se razvojne in izobra- 
ževalne potrebe panog uskladijo z razvojem in izobraževalnimi programi 
družbenopolitičnih skupnosti v skladu z njihovim družbenoekonomskim raz- 
vojem, pri čemer je potrebno upoštevati dejanske regionalne, demografske, 
emigracijske in druge možnosti in pogoje. 

V 5. alinei 111. člena je treba dodati besedilo: »ter pripravništva«. 
V 113. členu bi bilo potrebno dodati besedilo: »domovi za učence srednjih 

šol s šolami srednjega usmerjenega izobraževanja sodelujejo in se združujejo.« 
V 3. alinei 121. člena naj se beseda »oziroma« nadomesti z »in« tako, da 

bi se celotna alinea glasila: »če je ustanovitev take organizacije v skladu s 
planom posebne izobraževalne skupnosti in s planom ustrezne družbenopoli- 
tične skupnosti«. 

V 146. členu naj se opredeli tudi funkcija dekana. 
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V 150. členu naj se opredeli funkcija strokovnih organov višje in visoke 
šole (analogno 149. členu). 

V zadnjem odstavku 151. člena naj se besedilo: »Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije« nadomesti z besedami: »Skupščina SR Slovenije«. 

V 207. členu naj se v obseg analize in učinkovitosti dela vključi tudi stro- 
kovno izpopolnjevanje in usposabljanje. 

Nadalje podpiramo amandma v zvezi s knjižnicami v usmerjenem izobra- 
ževanju, podpiramo pa tudi amandma vzgojiteljev o izobrazbi v vzgojnih do- 
movih, o čemer je bilo danes tudi že govora. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Ce želite predložiti te pred- 
loge kot amandmaje, tovariš Aršenjuk, morate v skladu s poslovnikom zbrati 
še potrebno število podpisov delegatov v zboru, kar velja tudi za pripombe iz 
občine Nova Gorica. 

Tovariš Cvetko Gatnik, delegat iz Nove Gorice, ima besedo. 

Cvetko Gatnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov iz občine Nova Gorica je obravnavala predlog zakona 
o usmerjenem izobraževanju in sprejela naslednja dopolnila: 

38. člen: Vprašujemo se, čemu participacija udeležencev v izobraževanju? 
Če je to kot omejitveni faktor pri vpisu, se da razumeti, se nam zdi, da samo 
omogoča in poglablja socialno diferenciacijo. Šolali se bodo namreč otroci bo- 
lje situiranih družin, ne glede, na potrebe združenega dela. Zato predlagamo, 
da se ta člen črta. 

69. člen. Predlagamo spremembo, tako da bi se ta člen glasil: »Nadalje- 
valni izpit po prejšnjem členu obsega znanja, ki jih v enakem obsegu in vse- 
bini določi Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje ter znanja 
iz ustreznega vzgojnoizobraževalnega programa v srednjem izobraževanju, ki 
so potrebna za začetek izobraževanja po posameznem programu za pridobitev 
višje oziroma visoke strokovne izobrazbe. Nadaljevalni izpit opravijo kandi- 
dati na višji ali visoki šoli, ki izvaja ustrezen vzgojnoizobraževalni program 
na višji ali visoki šoli, da z njim dokažejo potrebna znanja za nadaljevanje 
izobraževanja. Pri sprejemanju kandidatov v vzgojnoizobraževalni program 
višje ali visoke šole se upošteva tudi regijsko načelo.« 

To besedilo se pokriva z amandmaji, ki so bili že sprejeti. Upošteva naj se 
tudi to, da bodo sorazmerno zastopane tudi tiste regije oziroma občine, kjer 
so ti kadri deficitarni, zaradi oddaljenosti in tudi pomanjkanja študentov ter 
stroškov, ki so v zvezi s tem nastajali pri šolanju študentov na visoki šoli. 

137. člen. Predlagamo, da se člen dopolni in se glasi: »Organ upravljanja 
izobraževalne organizacije je svet izobraževalne organizacije, ki ga sestavlja- 
jo delegati delavcev, delegati učencev oziroma študentov, delegati družbene 
skupnosti, v srednji šoli, pa tudi delegati staršev učncev. 

Delegate delavcev, delegate učencev oziroma študentov in delegate star- 
šev volijo in odpokličejo ti neposredno, delegate družbene skupnosti pa usta- 
novitelji, organi pristojne družbenopolitične skupnosti in družbenopolitičnih 
organizacij ter zbor uporabnikov ustrezne posebne izobraževalne skupnosti 
oziroma njene enote, na način, ki ga sam določi.« 

Utemeljitev: Menimo, da je starostno obdobje — puberteta učencev v 
srednji šoli izredno pomembna obdobje v človeškem življenju ter da so star- 
ši pomemben dejavnik pri razvoju otroka v tem obdobju. Opustitev delega- 
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cije staršev bi pomenila nepriznavanje pravic pa tudi obveznosti, ki jih imajo 
starši pri vzgoji lastnih otrok. 

191. člen. Predlagamo, da se prva dva odstavka člena spremenita in se 
glasita: »V okviru 42-urne delovne obveznosti je tedenski delovni čas nepo- 
srednega vzgojnoizobraževalnega dela z učenci oziroma študenti praviloma: v 
srednjem izobraževanju 20 ur tedensko za učitelja splošno izobraževalnih in 
strokovno teoretičnih predmetov, 25 ur tedensko za učitelja praktičnega pouka 
in 30 ur tedensko ža delavce, ki organizirajo proizvodno delo in delovno 
prakso.« 

Utemeljitev. Predlog zakona o usmerjenem izobraževanju, program skup- 
ne vzgojnoizobraževalne osnove ter izhodišča Zavoda SRS za šolstvo (indivi- 
dualizacija vzgojnoizobraževalnega dela pouka v srednjem izobraževanju) gle- 
de na skupno vzgojno izobraževalno osnovo (razširjene teze, ki jih je pripra- 
vil Zavod za šolstvo 15. 12. 1979. leta) nalagajo učiteljem dodatne naloge v 
srednjem usmerjenem izobraževanju. Zato menimo, da ni prav, da se v 191. 
členu predloga zakona o usmerjenem izobraževanju daje možnost za zvišanje 
učne obveznosti učiteljev, ker so le-ti že z dosedanjimi nalogami dovolj obre- 
menjeni. 

Zakon o usmerjenem izobraževanju se nam zdi dovolj dodelan. Glede na 
osnutek pa prinaša bistvene novosti. To dokazuje tudi izredno veliko število 
amandmajev, zato predlagamo, da danes razpravljamo o zasnovi zakona, do- 
končno pa naj bi ga sprejeli na naslednji seji Skupščine. Tako bo imel tudi 
predlagatelj možnost, da bo vsebino vseh pripomb dobro proučil in jih šele na 
to vnesel v zakon. Menimo, da zakasnitev sprejemanja zakona ne bo bistveno 
vplivala na priprave za prehod na usmerjeno izobraževanje. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Pismenih prijav za razpravo 
ni več. 

Zbor bi rada obvestila še o tem, da so medtem prišli delegati iz Izole, Rib- 
nice in Slovenskih Konjic, tako da je skupno 62 delegatov. 

Želi še kdo besedo? (Da.) Prosim, tovariš Marko Kobe, delegat iz Črnomlja. 

Marko Kobe: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
8. člen predloga v 6. odstavku pravi: »Omogočajo mladini in odraslim, da 

si pridobivajo izobrazbo pod enakimi pogoji, z upoštevanjem njihovih delovnih 
izobraževalnih, samoupravnih in drugih življenjskih izkušenj.« Ta misel na- 
sprotuje 38. členu, zato predlagam, enako kot delegat iz Nove Gorice, da se 
ga črta. 

Vprašujem pa tudi, kako se razlagajo termini »delavci, drugi delovni lju- 
dje in občani«, ki se pogosto uporabljajo v tem zakonu pa v prvi vrsti prvega 
člena, pa tudi v 11. in še kje. Ah bi znal kdo odgovoriti, kaj kateri pojem po- 
meni? Po ustavi vemo kdo so delavci — to smo vsi, drugi delovni ljudje in 
občani — občani smo pravzaprav tudi vsi. Tu se nekaj prepleta, kar marsiko- 
mu ni povsem jasno. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa tovariš Kobe! Želi še kdo be- 
sedo? (Da.) Tovariš Polde Kejžar ima besedo! 

Leopold Kejžar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Glede na predložene predloge in razpravo, menim, da bi moral posre- 



33. seja 297 

dovati delegatom morda nekaj dodatnih pojasnil, ki niso vsebovana v uvod- 
nem poročilu in v obrazložitvah amandmajev. 

1. Bilo je postavljeno vprašanje možne participacije pri stroških za izo- 
braževanje v zvezi z določbo 38. člena. Zakon o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela je določil, da v skladu z zakonom lahko uporabniki in izvajalci v 
samoupravni interesni skupnosti kadarkoli določijo soudeležbo uporabnikov 
določenih storitev. Zakon o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izo- 
braževanja je podrobneje uredil način odločanja o taki participaciji. Za dolo- 
čene oblike izobraževanja se lahko predpiše participacija. To lahko napravijo 
uporabniki in izvajalci s samoupravnim sporazumom o temeljih plana izobra- 
ževalne skupnosti, medtem ko se kriteriji in merila za takšno participacijo 
določijo z ustreznimi odločitvami v skupščinah izobraževalnih skupnosti v 
skladu z zakonom. Po teh dveh zakonskih predpisih obstaja generalna mož- 
nost, da se določi prispevek udeleženca, če se uporabniki in izvajalci v izobra- 
ževalni skupnosti tako odločijo po postopku, ki ga določa zakon. Posebni za- 
koni, tako zakon o osnovnem šolstvu, zakon o predšolski vzgoji in ta zakon, 
oproščajo določene oblike izobraževanja participacije. Z zakonom o predšolski 
vzgoji smo izvzeli malo šolo, z zakonom o osnovni šoli smo izvzeli obvezen 
program osnovne šole, s tem zakonom pa je predlagano, da se izvzamejo tudi 
nekatere oblike usmerjenega izobraževanja. Če se ta člen črta, ne pomeni, da 
participacije ni, ampak pomeni, da se po postopku, določenem z zakonom, lahko 
določa participacija vedno in kadarkoli, če se tako odloči v posebni izobraževalni 
skupnosti. To je pojasnilo, da ne bi bilo nesporazuma, da s črtanjem tega člena 
preprečimo možnost participacije, ker je učinek obraten. 

Rad bi opozoril še na nekatere sestavine v zvezi z danimi predlogi. Očit- 
no je, da bo vprašanje nadaljevalnega izpita potrebno po današnji razpravi 
v skupščinskih zborih proučiti. 

Predlagatelj je svoja stališča k 175. členu že pojasnil. Predlagate pa po- 
novno, da se izobrazbena zahteva v dveh primerih poveča. Za to, da je pred- 
lagatelj opredelil izobrazbene zahteve kot so v prvi in drugi alinei 175. člena, 
so seveda bistveni razlogi v tem, — ne da bi podcenjeval pomembnost in nujnost 
izobrazbe učiteljev — da je moral upoštevati realne možnosti in te so trenutno 
v Sloveniji takšne, da bi bilo z zaostrovanjem izobrazbenih zahtev za posa- 
mezna dela na področju vzgoje in izobraževanja lahko ogroženo izvajanje 
izobraževalnih programov oziroma izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, 
zlasti v srednjem šolstvu. Kajti če določbe o povečanih izobrazbenih zahtevah 
sprejmemo, jih bo seveda potrebno tudi izvajati. 

V zvezi s pripombo, ki je bila dana glede zahteve, da se prepreči možnost 
izobraževanja po delih vzgojno-izobraževalnih programov, pa moram opozo- 
riti, da je v dosedanji razpravi bila taka možnost, ne samo sprejeta, ampak 
tudi pogosto ocenjevana kot zelo pomemna. Tudi Republiški svet za vzgojo in 
izobraževanje je zavzel do tega izrecno stališče, ki ga je predlagatelj sprejel v 
svojem dodatnem amandmaju k 57. členu, kjer se v bistvu ureja to vprašanje. 
Ne zavzemamo se le za to, da izobraževanja po delih vzgojnoizobraževalnih 
programov ne bi kazalo zavirati, nasprotno, treba je odpirati možnosti za nje- 
govo pospeševanje iz razlogov, ki so v stališčih Republiškega sveta posebej 
navedeni. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Potem smo, 
če prav razumem, vendarle enotni, da danes prekinjamo to točko dnevnega 
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reda in jo nadaljujemo 9. aprila, čeprav vsi vemo, da bi bilo treba zakon čim 
prej sprejeti. 

Medzborovska skupina delegatov bo imela gotovo zelo težko in odgovor- 
no /delo, naši zbori 9. aprila pa tudi. Kot ste lahko videli iz gradiv in iz usme- 
ritev, je pripomb veliko, delno pa se stvari razhajajo in naša usmeritev za 
delovno skupino bi gotovo morala biti taka, da bi bile končne rešitve čim bolj 
v skladu z načeli in principi, ki smo si jih zastavili pri oblikovanju tega za- 
kona. Gre za enotnost in odprtost sistema, za enakopravnost vseh oblik izobra- 
ževanja, od pridobivanja izobrazbe, izpopolnjevanja in usposabljanja. Pri 24. 
členu bo verjetno treba proučiti argumente, ki jih navajajo vsi, zlasti pa Za- 
konodajno-pravna komisija. Kot izhaja iz razprave, bo treba še precej do- 
govarjanja glede karakterja nadaljevalnih izpitov in njihove lokacije, čeprav je 
tu usmeritev Družbenega sveta za vzgojo in izobraževanje pravzaprav jasna. 
Predlagajo, da se ga locira k višji oziroma visokošolski organizaciji, kjer naj 
kandidat pravzaprav pridobiva izobrazbo. 

Danes je bilo tudi veliko govora o 38. členu. Videti je, da je bilo veliko 
govora glede participacije tudi pri vas v občinah. Delno je danes na to že od- 
govoril tovariš Polde Kejžar, da smo namreč to možnost odprli v drugih za- 
konih. 

Pogoji za vključitev v izobraževanje bodo gotovo zaslužili posebno po- 
zornost, čepra'v če smo dobro sledili tovarišu Kej žar j u in dr. Udetu, glede te- 
ga ni več različnih mnenj. Rekli ste, da podpirate amandmaje Zakonodajno- 
pravne komisije in torej tudi tega k 64. členu, če sem prav razumela. 

To bi bili najbrž tisti najpomembnejši poudarki in naši napotki medzbo- 
rovski delovni skupini. Vsak zbor in Republiška izobraževalna skupnost, pa 
tako kot mi, voli danes v to medzborovsko skupino dva delegata. Ti bodo pri- 
pravili kot sem rekla na začetku, pregled vseh amandmajev, tistih, ki jih 
predlagajo zborom v sprejem in tistih, ki jih z argumenti zavračajo. Mi pa bo- 
mo, kot rečeno, o stvari odločali 9. aprila. 

Zeli morda še kdo besedo? (Ne.) Ce ne, potem zaključujem razpravo in 
predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Dokončno sklepanje o amandmajih in o predlogu zakona se preloži. 
2. Zbor občin sprejema stališča in predloge Družbenopolitičnega zbora, 

ki jih je ta sprejel kot zainteresirani zbor in ki naj služijo kot usmeritev pred- 
lagatelju in danes imenovani medzborovski skupini delegatov pri pripravi 
amandmajev k predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju. 

3. Danes imenovana medzborovska skupina delegatov naj prouči vse 
amandmaje, dane k predlogu zakona in seveda razpravo na seji zbora in sku- 
paj s predlagateljem pripravi skupni predlog amandmajev, ki naj bi jih spre- 
jel zbor. 

4. O predlogu amandmajev skupine ter o amandmajih, ki jih skupina ne 
bi predlagala v sprejem, bo zbor odločal 9. 4. 1980, ko bo nadaljeval s to toč- 
ko dnevnega reda. 

Želi o tako oblikovanem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne, potem pro- 
sim, da glasujete! Kdo je za? (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Prva seja medzborovske skupine delegatov bo v četrtek, ob 9. uri v sobi 

217, da bi občinam lahko čim prej poslali poročilo. Zaželjeno bi bilo seveda, 
da bi nadaljevali sejo 9. 4. v isti sestavi, ker gre v bistvu za nadaljevanje te 
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seje. Odgovornost vseh nas za sprejem tega zakona pa je, ne da bi bilo treba 
to posebej poudarjati, gotovo velika. 

Prehajamo na 4. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o skupnostih socialnega varstva. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Božidarja Tvrdya, pomočnika predsednika, 
republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) Prosim, tovariš Tvrdy! 

Božidar Tvrdy: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V pripravah predloga zakona o skupnostih socialnega varstva je pred- 
lagatelj dobil veliko pripomb in stališč, ki so pomenila pomembno dopolnitev 
besedila predloga zakona o skupnostih socialnega varstva, kakršen je bil pred- 
ložen Skupščini SR Slovenije v obravnavo v mesecu novembru 1979. 

Na osnovi pripomb Skupnosti socialnega varstva SR Slovenije, odborov 
zborov Skupščine SR Slovenije in Zakonodajno-pravne komisije ter svetov 
Republiške konference Socialistične z'veze in Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predložil zborom Skup- 
ščine novo besedilo predloga zakona o skupnostih socialnega varstva, ki se 
razlikuje od prvotnega v tem, da je v uvodnih členih pojasnjena vsebina so- 
cialnega varstva, da je jasneje opredeljena vloga skupnosti socialnega varstva, 
da je razmejena vsebina dela občinskih in republiške skupnosti socialnega var- 
stva, da je določeno, da se s samoupravnimi sporazumi o ustanovitvi skupno- 
sti socialnega varstva opredelijo tudi naloge skupnosti in ne le organizacija, 
sestava, pooblastila in drugi organizacijski vidiki delovanja skupnosti social- 
nega varstva, da je določeno, da se v skupnostih socialnega varstva ustanovi- 
teljice in druge samoupravne interesne skupnosti dogovorijo o skupnih stro- 
kovnih podlagah za oblikovanje socialno-varstvenih elementov za samouprav- 
ne sporazume o temeljih planov in da je določeno, da v skupnostih socialnega 
varstva ustanoviteljice in druge samoupravne interesne skupnosti, v katerih 
se delavci in drugi delovni ljudje in občani sporazumevajo o uresničevanju 
socialno-varstvenih pravic, s samoupravnimi sporazumi uskladijo določene 
vidike socialnega varstva in socialno-varstvene elemente za samoupravne spo- 
razume o temeljih planov vseh skupnosti, v katerih delovni ljudje in občani 
uresničujejo socialnovarstvene pravice. 

Tako spremenjeno besedilo predloga zakona se pomembno razlikuje od 
prvotnih dopolnitev besedila predloga zakona o skupnostih socialnega varstva, 
ki je bilo predloženo Skupščini SR Slovenije novembra prejšnjega leta in o 
katerem sta se razprava in sklepanje odložila z namenom, da se uskladijo raz- 
like v pogledih glede vloge in organiziranosti te skupnosti. 

Odbori zborov Skupščine SR Slovenije v razpravah o novem besedilu 
predloga zakona ugotavljajo, da so ustrezno upoštevane pripombe Sveta za 
socialno in zdravstveno politiko pri Predsedstvu Republiške konference SZDL. 
Tudi Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije meni, da 
predloženo besedilo predloga zakona o skupnostih socialnega varstva ustrez- 
no upošteva pripombe njegovih delovnih organov k prvotnemu tekstu pred- 
loga zakona o skupnostih socialnega varstva. 

Predlagatelj je pri pripravi novega besedila zakona v celoti upošteval 
pripombe iz razprave o prvotnem besedilu, da so ustanoviteljice republiške 
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skupnosti socialnega varstva tudi občinske skupnosti socialnega varstva. S 
tem je omogočeno širše opredeljevanje in usklajevanje socialnega varstva med 
delovnimi ljudmi in občani, ki se združujejo v občinskih skupnostih, kot tudi 
celovito opredeljevanje in usklajevanje interesov delavcev, delovnih ljudi in 
občanov v Skupnosti socialnega varstva Slovenije. 

Predlog zakona o skupnostih socialnega varstva je grajen na izhodišču, 
da si svoje osebne in skupne potrebe ter interese v socialnem varstvu delavci, 
drugi delovni ljudje in občani zagotavljajo z oblikovanjem in ustvarjanjem 
pogojev za uresničevanje socialnega varstva v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela, v krajevnih skupnostih in v samoupravnih interesnih skupnostih, 
ki so jih ustanovili za posamezno področje ter da se zaradi poenotenega obli- 
kovanja meril in ciljev ter politike socialnega varstva povezujejo v skupnosti 
socialnega varstva. 

Izvršni s'vet Skupščine SR Slovenije predlaga delegatom, da o predlogu 
zakona o skupnostih socialnega varstva razpravljajo in ga sprejmejo. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog zakona ste dobili. Ob- 
ravnavali so ga Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor za 
družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki 
so zboru predložili pismena poročila, Odbor za družbenopolitični in komunal- 
ni sistem in Zakonodajno-pravna komisija pa tudi dodatni poročili. Želijo po- 
ročevalci besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Kristina Smid, poročevalka v 
Odboru za družbenoekonomskke odnose in razvoj našega zbora! 

Kristina Smid: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Glede na stališča Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slove- 
nije, ki so razvidna iz njenega poročila, z dne 21. 3. 1980, Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj umika svoj amandma k 14. členu, k zadnji vrsti 
uvodnega besedila in k prvi alinei in s tem v zvezi tudi amandmaje k četrti 
in peti vrsti 3. člena, k 5. in 10. členu, oba amandmaja k 13. členu ter amand- 
ma k 23. členu. Prav tako odbor umika oba amandmaja k 11. členu, ker sta 
vsebinsko že zajeta v amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k istem členu. 
Odbor umika tudi svoj amandma k 6. vrsti 3. člena, ker je identičen z amand- 
majem Zakonodajno-pravne komisije k istemu členu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pričenjam razpravo! Pismenih 
prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne, potem zaključujem raz- 
pravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 
3., 11., 16., 24. in 27. členu predloga zakona, ki so razvidni iz njenega poro- 
čila z dne 12. marca ter o amandmajih te komisije k 10. in 11. členu, ki sta 
razvidna iz njenega dodatnega poročila z dne 21. marca. Vprašujem predstav- 
nika predlagatelja in poročevalce, če se s temi amandmaji strinjajo? (Da.) 

Zboru predlagam, da o vseh amandmajih glasujemo skupaj, ker kot smo 
slišali, soglašajo z njimi predstavnik predlagatelja in delovna telesa. Prosim, 
da glasujete o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za, naj pro- 
sim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje Zakonodajno-pravne 
komisije. 
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O amandmajih našega Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj 
ne bomo glasovali, ker je amandma k 6. vrsti tretjega člena zajet že v amand- 
maju Zakonodajno-pravne komisije in je tega in ostale poročevalka odbora 
umaknila, in sicer k 3., 5., 10., 11., 13., 14. in 23. členu. 

Tako moramo zdaj glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za 
predlog zakona v celoti, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izda- 
jo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o revalorizaciji in amortizaciji 
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona in osnutek je Skupščini predložil v obravnavo 
Izvršni svet. Njegov predstavnik je tovariš Maver Jer kič, namestnik predsed- 
nice Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora! Tovariš 
Jerkič, želite besedo? (Ne.) 

Predlog za izdajo zakona in osnutek ste prejeli. Izvršni svet predlaga, da 
zbor obravnava predloženi akt po 2. odstavku 250. člena poslovnika Skupščine, 
tako da se prva in druga faza zakonodajnega postopka združita, kar pomeni, 
da obravnavamo predlog za izdajo in osnutek zakona skupaj. 

Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Ne.) Ce ne, potem prosim, da o tem 
predlogu Izvršnega sveta glasujemo. Kdor je za tak predlog, naj prosim gla- 
suje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nih- 
če.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek sta obravnavala Odbor za 

urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Zakono- 
daj no-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. 

Želita poročevalca besedo? (Ne.) Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš 
Alojz Strmole, delegat iz občine Ljubljana-Bežigrad. 

Alojz Strmole: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor občin iz občine Bežigrad je razpravljala o 
predlogu za izdajo zakona in ima naslednjo pripombo. 

Glede na obrazložitev predlagatelja, da ostane za vzdrževanje in odloča- 
nje zborom stanovalcev stanovanjskih hiš in hišnim svetom ter zborom upo- 
rabnikov v stanovanjskih skupnostih le 20,3 % stanarine, se delegati zavzema- 
jo za zmanjšanje stroškov upravljanja in funkcionalnih stroškov. Zato pred- 
lagajo, da bi smeli ti predstavljati le 10 % stanarin in ne 20 %, kot naj bi 
znašali V letu 1980. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Da.) To- 
variš Jerkič prosim! 

Maver Jerkič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Glede predloga, ki ga je dal tovariš Strmole, mislim, da je to pobuda, ki je 
v skladu tudi s stališči, sklepi in priporočili, ki ste jih sprejeli 7. novembra 
lanskega leta, da bi se na področju stanovanjskega gospodarstva, predvsem pa 
upravljanja in gospodarjenja, seveda pa tudi graditve, racionalneje obnašali. 
Tu moramo seveda ugotoviti, da so stroški upravljanja v stanovanjskih skup- 
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nostih v-Sloveniji zelo različni in da nihajo od občine do občine oziroma od 
samoupravne stanovanjske skupnosti do skupnosti, predvsem glede na veli- 
kost in obseg stanovanjskega sklada, ki ga imajo, odvisni pa so tudi od orga- 
niziranosti teh služb. Racionalno obnašanje pri upravljanju in gospodarjenju 
s stanovanjskimi hišami bo predvsem odvisno od ustrezno organizirane tako 
stanovanjske skupnosti kot tudi strokovnih služb, ki opravljajo za stanovanj- 
ske skupnosti vsa opravila pri upravljanju in gospodarjenju s stanovanjskimi 
hišami. Mislimo, da je ta pobuda v redu in da je predvsem namenjena sta- 
novanjskim skupnostim in njihovim strokovnim službam. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Ne.) Če 
ne, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o reva- 
lorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini 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 zbora in Skupščine ter pripombe delegatov na 
seji zbora. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za izda- 
jo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovah ter načinu obraču- 
navanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 do 1980. 

Predlog za izdajo zakona je skupaj s tezami za osnutek zakona Skupščini 
predložil v obravnavo Izvršni svet. Njegov predstavnik je tovariš Igor Van- 
dot, pomočnik republiške sekretarke za finance. Tovariš Vandot želite besedo? 
(Ne.) 

Predlog za izdajo zakona in teze za osnutek ste prejeli. Danes ste na klop 
prejeli tudi mnenje Komisije za spremljanje izvajanja zaikona o združenem 
delu. 

Predlog za izdajo zakona in teze za osnutek zakona so obravnavali prav- 
kar navedena komisija za spremljanje in izvajanje zakona o združenem delu, 
Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pi- 
smena poročila, Odbor pa tudi dodatno poročilo. Želita poročevalca besedo? 
(Ne.) 

Pričenjamo razpravo! Besedo ima tovarišica Margareta Marjetič, delegat- 
ka iz občine Krško. Prosim! 

Margareta Marjetič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati! Dovolite, da v imenu Skupščine občine Krško omenim nekaj 
mnenj oziroma predlogov v razmislek k obravnavanemu predlogu za izdajo 
zakona. 

Predlagamo, da se termini, določeni v predlogu za izdajo zakona, ki do- 
ločajo, da bodo vse organizacije združenega dela poravnale obveznosti do 
samoupravnih interesnih skupnosti do 20. oziroma 25. v mesecu, spremenijo, 
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tako da vse organizacije združenega dela poravnajo obveznosti do samouprav- 
nih interesnih skupnosti v 15 dneh po izplačilu osebnih dohodkov. Enako je 
potrebno vključiti tudi obveznosti za samoupravne interesne skupnosti mate- 
rialne proizvodnje. 

Neporabljena sredstva samoupravnih interesnih skupnosti naj bi bila na 
posebnem računu pri vseh temeljnih bankah v SR Sloveniji, enako tudi sred- 
stva republiških samoupravnih interesnih skupnosti in naj bi se dajala zdru- 
ženemu delu za kredite po minimalni obrestni stopnji. 

Poračun sredstev za vsake tri mesece naj bi bil sistemsko rešen, tako da 
bi se korigirale prispevne stopnje. Vse samoupravne interesne skupnosti pa 
je potrebno zadolžiti, da vodijo tako evidenco prihodkov in porabe sredstev, 
ki bo omogočala opraviti takoj po preteku obračunskega obdobja nakazan 
poračun v obliki korigiranja stopnje. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Anton Bolko, delegat iz občine 
Idrija ima besedo! 

Anton Bolko: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na skupni seji delegacij za Zbor združenega dela in Zbor občin iz občine 
Idrija smo obravnavali predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za 
financiranje samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih dejav- 
nosti v letih 1975 do 1980 s tezami za osnutek zakona. 

Delegati smo soglašali s tem, da je treba na področju financiranja samo- 
upravnih interesnih skupnosti doseči ustrezne sistemske spremembe, ki bodo 
onemogočale sedanji položaj, ko se na žiro računih samoupravnih interesnih 
skupnosti formirajo znatni presežki. 

Zanimanje za predlagane rešitve in variante je veliko tako v združenem 
delu kot v interesnih skupnostih, vendar smo ocenili, da gradivo kot je bilo 
predloženo, ne ustreza predvsem iz naslednjih razlogov. 

1. Predlagan način obračunavanja in plačevanja prispevkov nujno pomeni 
povečanje administrativnega dela na vseh nivojih, ki jih predlog obravnava: 
v organizacijah združenega dela, v samoupravnih interesnih skupnostih in v 
službi družbenega knjigovodstva. Po obrazložitvi sodeč bo dajal predlagani 
način plačevanja prispevkov rezultate le v finančno drugače organiziranem 
združenem delu in bo vzorčno preizkušen v večjih organizacijah združenega 
dela, ki imajo ustrezne pogoje. Sprašujemo se, kako bo v drugih okoljih, kjer 
teh ustreznih pogojev — verjetno je mišljena računalniška obdelava podatkov 
— ni in jih še dolgo ne bo.. Zavedati se tudi moramo, kaj za organizacijo zdru- 
ženega dela pomeni dvojno obračunavanje, en obračun za delavce s stalnim 
prebivališčem v SR Sloveniji in drug obračun za delavce iz drugih republik. 
Ocenjujemo, da bi morali rešitve na tem področju posebej pretehtati z vidika 
povečanja obsega administracije in sistem postaviti tako, da bodo rešitve pozi- 
tivne, ne pa da en problem zamenjujemo z drugim. Ni dovolj, da kritizira- 
mo pretirano razraščanje administracije, hkrati pa ob sprejemanju zakonov 
na to pozabimo. 

2. Podpiramo predlagano rešitev, da se ne glede na izplačilo osebnih do- 
hodkov, prispevki vplačujejo od 20. do 25. v mesecu. To bi dejansko omogo- 
čilo, da se sredstva ne bi zadrževala na žiro računih samoupravnih interes- 
nih skupnosti, medtem ko združeno delo potrebuje obratna sredstva. 
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3. Za drugi del predlaganih sprememb, ki bi onemogočile oblikovanje 
presežkov nad letnimi dogovorjenimi programi, pa menimo, da ni dovolj ra- 
cionalen. Pametneje bi bilo, da se resnično uveljavijo stališča, ki jih glede tega 
problema zagovarjamo že vse tekoče srednjeročno obdobje. Priznati si nam- 
reč moramo, da so že danes dani vsi instrumenti in osnove za poračunavanje 
presežkov in za njihovo vračanje združenemu delu, vendar se jih ne držimo. 
Vprašujemo se, če je zaradi neizvrševanja dogovorjenega potrebno spreminjati 
in uvajati nove sisteme? S takim pristopom bi morali prenehati in dosledno 
vztrajati na izvajanju sprejetih sporazumov in dogovorov. 

4. Res je, da smo se doslej o presežkih samoupravnih interesnih skupnosti 
pogovarjali le na koncu poslovnega leta, ko je včasih šlo za večje zneske in je 
bilo naravnost 'vabljivo, da smo jih usmerjali za najrazličnejše namene. Zato 
podpiramo predlog, da naj bo poračun presekov trimesečen, vendar naj bo 
izveden čim bolj racionalno. Ko bi ob trimesečju ugotovili presežek, v pri- 
merjavi s finančnim planom za to obdobje, bi morala avtomatično slediti 
sprememba prispevne stopnje brez posebnih razprav. 

Ob tem imamo še naslednjo pripombo. Svobodna menjava dela predvideva 
dogovarjanje o finančno ovrednotenih programih med uporabniki in izvajalci, 
ne pa dogovarjanje o prispevnih stopnjah. Ko je program posamezne samo- 
upravne interesne skupnosti sprejet v združenem delu, je to edino merilo pri- 
dobivanja dohodka. Prispevna stopnja tako izgubi svojo prejšnjo vsebino in 
postane samo tehnika oziroma instrument zbiranja sredstev. 

Prav zato, ker gre pri prispevni stopnji izključno za izvrševanje, naj bi 
njihove izračune med letom izvajale strokovne službe samoupravnih interesnih 
skupnosti ali največ izvršilni odbori. Doslej so o spremembah prispevnih sto- 
penj sklepale skupščine samoupravnih interesnih skupnosti. Enako naj bi bilo 
tudi v naprej. 

Tako lahko razumemo predloge v gradivu. Če bi ostalo pri predlogu iz 
tez, da se prispevne stopnje spreminjajo oziroma usklajujejo trimesečno, po- 
leg tega pa se sprejemajo in objavljajo še različne plačilne in obračunske 
stopnje, bi to pomenilo tudi več sklicev skupščin posameznih samoupravnih 
interesnih skupnosti in s tem tudi takoj večji obseg dela strokovnih služb. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Cvetko Gatnik, delegat iz Nove 
Gorice ima besedo! 

Cvetko Gatnik: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Skupina 
delegatov goriške občine je obravnavala predlog za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja 
prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju 
družbene dejavnosti v letih 1975 do 1980. Delegati so menili, da je sprejetje 
omenjenega predloga za izdajo zakona vprašljivo. Če bi ga sprejeli, je nera- 
zumljivo, da sprejemamo zakon na koncu planskega obdobja, torej za nazaj. 
Strinjamo se, da je treba to problematiko zakonsko urediti. Zato naj bi smer- 
nice, začrtane v predlogu, veljale za podoben zakon za naslednje plansko ob- 
dobje. To je šele predlog za izdajo zakona. Zakon pa bo veljal po sprejemu le 
za drugo polletje letošnjega leta, zaradi česar bodo verjetno nastali ogromni 
stroški. Pri nadaljnjem delu v zvezi z zakonom smo bili mnenja, da je smotrno, 
da v letošnjem letu pristopimo k temu in naj bi veljale smernice za bodoči 
zakon. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Gatnik! 
Kot ste videli iz 'obeh poročil poročevalcev našega Odbora za finance, so 

tudi oni razpravljali v tem smislu s predlagateljem in so na koncu svojega 
poročila postavili tudi še nekatere zahteve. 

Tovariš Peter Tulipan, delegat iz občine Kranj ima besedo. 

Peter Tulipan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov občine Kranj je na svoji seji dne 19. 3. obravnavala 
predlog za izdajo zakona skupaj s tezami za osnutek zakona in podprla pred- 
log za izdajo. Sprejete pa so bile naslednje pripombe: 

Načeloma podpiramo usmeritev, ki naj bi dosledneje urejala financira- 
nje samoupravnih interesnih skupnosti, vendar menimo, da način, ki je pred- 
lagan v tezah, ni primeren. Izhaja iz poračunavanja presežkov sredstev, ki v 
naši občini ne dosegajo pomembne vsote. Izdelati je treba sistem, ki bo jasno 
povedal, kako angažirati vsa neporabljena sredstva, ne pa le preveč zbranih 
sredstev. Zakon bo na osnovi sedanjih tez nujno pomembno povečal obseg na- 
log in opravil in tako bo nujno zaposlovanje novih delavcev. Prizadete bodo 
delovne skupnosti skupnih služb, banke, SDK in samoupravne interesne skup- 
nosti pa tudi drugi samoupravni in pravni organi zaradi trimesečnega spre- 
minjanja prispevnih stopenj. Problem presežkov je mogoče rešiti še na druge 
načine. Zaostriti bi bilo treba spoštovanje določil zakona, dogovora in sporazu- 
mov, da se bodo presežki v celoti vsako leto vračali združenemu delu. Na- 
predek bi že dosegli tudi z bolj realno osnovo mase bruto osebnih dohodkov. 

Kolikor bi uveljavili spremembe zakona, predlagamo, da je osnova za 
financiranje programov v vseh samoupravnih interesnih skupnostih dohodek, 
o čemer že razpravljamo za naslednje srednjeročno obdobje ter da bi bila 
osnova za vse samoupravne interesne skupnosti ali sedež temeljne organiza- 
cije ali domicil, vključujejo pa naj se tudi sredstva, s katerimi razpolagajo 
skupne komisije podpisnic za oblikovanje in izvajanje štipendijske politike. 

Izvzeti bi bilo treba tiste samoupravne interesne skupnosti, ki jih že 
drugi zadolžujejo za izvajanje socialne varnosti zaposlenih. Glede na še druge 
pripombe, predvsem v zvezi z uresničevanjem zamisli, menimo, da bi bilo 
primerno predlog predhodno vzorčno preizkusiti. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Tulipan! Pismenih 
prijav za razpravo ni več. Želi še kdo besedo? (Da.) Prosim, Magda Gro- 
boljšek, iz Zagorja ob Savi! 

Magda Groboljšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Naša skupina delegatov iz Zagorja ob Savi predlaga k obravnava- 
nemu gradivu naslednjo pripombo, in sicer. 

Zakon o plačevanju prispevkov interesnim skupnostim družbenih dejav- 
nosti bi po našem mnenju moral vključiti tudi prispevek interesnim skup- 
nostim materialne proizvodnje, ker je sistem plačevanja podoben kot v re- 
publiških samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti in gre 
za podobne probleme v konkretni praksi. 

Nadalje predlagamo, da se povsod tam, kjer so ustanovljene občinske 
samoupravne interesne skupnosti, dosledno izvede domicilni princip, ker ta 
zagotavlja doslednejše uresničevanje ustave, hkrati pa približa odločanje o 
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teh sredstvih delavcem v združenem delu, postavlja pa tudi občino v bolj 
enakopraven ekonomski in samoupraven položaj. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Ne.) Iz 
razprave in poročil lahko vidimo, da je pravzaprav interes za ta zakon velik, 
da bi vsi radi dosegli namen, ki naj bi ga dosegel ta zakon, ampak tako, da s tem 
ne bi povečevali stroškov administriranja. Radi bi sistem, ki bi veljal zlasti 
za naslednje srednjeročno obdobje. 

Ce ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo in pred- 
lagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osno- 
vah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje sa- 
moupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 
1975 do 1980 se sprejme. > 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj izhaja iz variantnih re- 

šitev, pri čemer naj upošteva stališča Odbora za finance ter predloge delega- 
tov iz razprave na seji zbora. Hkrati naj ob predložitvi osnutka zakona poroča 
o predvidenih rešitvah za združevanje sredstev po posebnih zakonih za posa- 
mezna področja družbenih dejavnosti v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Želi o takem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne, potem prosim, da gla- 
sujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o republiški inšpekciji za ekonomske odnose s tujino. 

Predlog za izdajo zakona je s tezami za osnutek zakona predložil Skup- 
ščini v obravnavo Izvršni svet in za svojega predstavnika določil tovariša 
Metoda Kovača, republiškega podsekretarja v Republiškem komiteju za med- 
narodno sodelovanje. Tovariš Kovač, prosim! 

Metod Kovač: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! S predlogom za izdajo zakona o republiški inšpekciji za ekonomske od- 
nose s tujino se zaokrožuje republiška zakonodaja na področju ekonomskih 
odnosov s tujino. Dosedaj smo v Sloveniji sprejeli zakon o samoupravni inte- 
resni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino, zakon o koordi- 
nacijskem odboru za organizacije združenega dela, ki opravljajo posle zuna- 
njetrgovinskega prometa, družbeni dogovor o usmerjanju višjih oblik gospo- 
darskega sodelovanja s tujino, sklepe in stališča o temeljnih usmeritvah, orga- 
niziranju in razvoju zunanjetrgovinske mreže in zunanjetrgovinskih kadrov 
doma in v tujini. 

Pri tem je treba omeniti, da zakon o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino v svojem 196. členu določa, da opravljajo devizno kontrolo 
na tistem delu, ki ga republike in pokrajini urejajo s svojimi predpisi, samo- 
upravnimi sporazumi in družbenimi dogovori, pristojni inšpekcijski organi 
v republiki oziroma v pokrajini. Enako je to predvidel že omenjeni zakon o 
samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino 
v svojem 53. členu. Nedavno sprejeti zakon o organizaciji in delovnem pod- 
ročju republiških upravnih organov in organizaciji strokovnih služb Izvršnega 
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sveta Skupščine SR Slovenije pa je v 21. členu predvidel ustanovitev repu- 
bliškega inšpektorata za ekonomske odnose s tujino kot organa v sestavi Re- 
publiškega komiteja za mednarodno sodelovanje. 

Z novimi sistemskimi zakoni na področju ekonomskih odnosov s tujino, 
ki so bili sprejeti v marcu 1977, prehaja osnovni del odgovornosti na tem 
področju na organizacije združenega dela, pri čemer se urejanje medsebojnih 
odnosov prenaša na samoupravno sporazumevanje in neposredno dogovarja- 
nje med subjekti v gospodarstvu. Na ta način se krepi vloga in odgovornost 
republike in pokrajin na področju ekonomskih odnosov s tujino. Gre pred- 
vsem za način planiranja ekonomskih odnosov s tujino, oblikovanja, spremlja- 
nja in uresničevanja plačilno-bilančnega in devizno-bilančnega položaja SR 
Slovenije v plačilni in devizni bilanci Jugoslavije, način oblikovanja in ures- 
ničevanja politike dogovorjenega deviznega priliva in odliva deviz ter kreditnih 
odnosov s tujino. 

Gre za ugotavljanje, kako organizacije združenega dela izpolnjujejo med- 
sebojne pravice, odnose, obveznosti in odgovornosti glede priliva in odliva 
deviz, najemanja in dajanja kreditov v tujini, strukture devizne delitve, od- 
liva in priliva, kot tudi, ali se sklepa in kako se izvršujejo samoupravni spo- 
razumi o udeležbi na skupnem deviznem prihodku ob združevanju dela in 
sredstev z namenom povečanja deviznega priliva, o združevanju ustvarjenih 
deviz za uresničevanje skupnih razvojnih programov in za racionalne nado- 
mestitve uvoza ter za doseganje drugih ciljev, postavljenih v teh sporazumih, 
za način oblikovanja in izvrševanje politike zunanjetrgovinske mreže ter 
politike zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini, uresničevanje nalog in 
obveznosti organizacij združenega dela pri izvrševanju te politike in za druga 
vprašanja na področju zunanjetrgovinske mreže kadrov, kot tudi za uresniče- 
vanje sklepov koordinacijskega odbora pri Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije, za vzpodbujanje, sklepanje in uravnavanje že sklenjenih in novih 
pogodb s tujimi partnerji o dolgoročni proizvodni kooperaciji, poslovno-teh- 
ničnem sodelovanju, pogodb o pridobivanju in odstopanju tehnologije in po- 
godb o vlaganju sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega dela. 

Sprejeti republiški zakoni, ki temeljijo na zvezni zakonodaji in ustavi, 
predstavljajo s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori celoto po- 
slovanja s tujino, zato je pomembno, da se v republiki zagotovi inšpekcijski 
nadzor na tem področju. 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov na področju ekonomskih 
odnosov s tujino pri organizacijah združenega dela je samo delno v pristoj- 
nosti zveznih organov, in sicer devizno poslovanje je v pristojnosti Zveznega 
deviznega inšpektorata, na ostalem področju pa ima pristojnosti Zvezni tržni 
inšpektorat. 

Razmejitev pristojnosti med republiškim inšpektoratom za ekonomske od- 
nose s tujino in zveznimi organi inšpekcije na tem področju je v temelju po- 
dana z razmejitvijo pravnega in samoupravnega urejanja tega področja med 
republikami in pokrajinama ter federacijo. Podana je tudi razmejitev pri- 
stojnosti s Službo družbenega knjigovodstva in Narodno banko Slovenije, ki 
opravljata samo dokumentarno kontrolo na tem področju. Potrebno pa bo 
seveda zagotoviti najtesnejše sodelovanje med temi organi na nivoju fede- 
racije in republike. 

V dosedanji razpravi o predlogu za izdajo zakona o republiškem inšpek- 
toratu za ekonomske odnose s tujino je bila dana vrsta pripomb in sugestij. 
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Zakonodajno-pravna komisija in drugi odbori so se opredelili za alternativo 
k 8. točki tez za izdajo zakona, kar sprejemamo. Dana je bila tudi pobuda, 
da se v okviru pristojnosti republiškega inšpektorata predvidijo tudi sveto- 
valne in instruktažne naloge. 

Predlagatelj bo vse te in druge pripombe in predloge upošteval pri obli- 
kovanju osnutka zakona ter zato predlaga, da delegati sprejmejo predlog 
za izdajo zakona o republiški inšpekciji za ekonomske odnose s tujino. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog za izdajo zakona in 
teze za osnutek ste dobili. Obravnavali so ju Odbor za družbenoekonomske 
odnose in razvoj, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki so zboru poročali. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Ce ne, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme nasled- 
nji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o republiški inšpekciji za ekonomske odnose 
s tujino 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. 
Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o vodnem prispevku za leto 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki 
niso sklenili samoupravnega sporazuma, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona, z osnutkom zakona je Skupščini predložil v 
obravnavo Izvršni svet in za svojega predstavnika določil tovariša Janeza 
Hribarja, pomočnika predsednice Republiškega komiteja za varstvo okolja in 
urejanje prostora. Tovariš Hribar, želite besedo? (Ne.) 

Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona ste prejeli. Izvršni svet je 
predlagal, da zbor obravnava predloženi akt v smislu 2. odstavka 250. člena 
poslovnika Skupščine, tako da se 1. in 2. faza zakonodajnega postopka zdru- 
žita in hkrati obravnava predlog za izdajo in zakonski osnutek. Ima kdo pri- 
pombo k temu predlogu Izvršnega sveta? (Ne.) Če ne, potem prosim, da gla- 
sujete! Kdor je za tak predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (62 delega- 
tov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog za izdajo zakona in osnutek sta obravnavala Odbor za finance in 

Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru poročala. Želita poročevalca be- 
sedo? (Ne.) Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Zeli kdo besedo? (Ne) 
Ce ne, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep. 

1. Predlog za izdajo zakona o vodnem prispevku za leto 1980, ki ga pla- 
čujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, z osnutkom za- 
kona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine, SR Slovenije. 
Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (62 delegatov glasuje za.) Je 

kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o usmeritvi dela depozitov družbenopolitičnih skupnosti pri Narodni banki 
Slovenije (letališka infrastruktura). 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Pred- 
stavnik predlagatelja je tovariš Igor Vandot, pomočnik republiške sekretarke 
za finance. Tovariš Vandot, želite besedo? (Ne.) 

Predlog odloka ste dobili. Obravnavala sta ga Odbor za finance in Zako- 
nodajno-pravna komisija, ki sta zboru poročala. Želita poročevalca be- 
sedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Besedo ima Jože Vilfan. Prosim! 

Jože Vilfan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V imenu delegacije iz občine Ljubljana-Center bi rad postavil samo eno vpra- 
šanje. Podpiramo predlog oziroma sprejetje odloka o usmeritvi dela depo- 
zitov družbenopolitičnih skupnosti pri Narodni banki Slovenije za olajšanje 
situacije pri kreditih za letališča, vendar vprašujemo, kako je bilo mogoče, 
da smo zgradili toliko letališč, očitno brez zagotovljenega gospodarskega za- 
ledja in trdne finančne konstrukcije? 

Ali bomo po sprejetju tega odloka dobili oziroma lahko zagotovili nujno 
gospodarsko zaledje? Ali imamo finančno konstrukcijo za uspešno delovanje 
letališč v bodočnosti? 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! To je bil tovariš Jože Vilfan, 
delegat iz občine Ljubljana-Center. Tovariš Vandot, boste lahko odgovorili? 
Prosim! 

Igor Vandot: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na vprašanje, ki ni neposredno povezano z odlokom, ampak se nanaša 
na pogoje poslovanja letališč, predlagam, da se prekvalificira v delegatsko 
vprašanje, na katerega bi odgovorili na eni naslednjih sej. 

Z odlokom ne rešujemo pogojev poslovanja letališč niti investicijske de- 
javnosti, ki je bila izvedena v preteklih letih, ampak samo odlagamo dolo- 
čene posledice, ki bi nastale v poslovanju letališč na osnovi investicijskih od- 
ločitev, ki so bile sprejete ob upoštevanju dejstva in predlogov, da bo ustrezna 
samoupravna organiziranost letalskega prometa omogočila v bodoče zagotav- 
ljanje sredstev po načelih, kot je to predvideno za druge infrastrukturne de- 
javnosti, predvsem za cestno in železniško dejavnost. Do te organiziranosti do- 
slej še ni prišlo, kot vam je znano, zaradi česar je nastal problem zagotav- 
ljanja sredstev oziroma problem izpolnjevanja obveznosti, prevzetih z vla- 
ganji v letališko infrastrukturo. 

Ker se torej vprašanje ne nanaša samo na finančne posledice in na ukre- 
pe, ki se predlagajo z odlokom, ampak na celotno dejavnost letališke infra- 
strukture, predlagam, da Izvršni svet to vprašanje prouči, ker ne pogojuje 
sprejema odloka in da na eni od naslednjih sej zbora poroča o svojih 
stališčih. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Vandot! Tovariš Vil- 
fan, se s takim mnenjem, da oblikujemo vaše vprašanje kot delegatsko vpra- 
šanje in dobimo po možnosti odgovor na naslednji seji zbora, strinjate? (Da.) 

Želi še kdo besedo? (Ne.) Ce ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo 
na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (60 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o usmeritvi dela depozitov družbenopolitičnih skupnosti pri Narodni banki 
Slovenije (Izseljenska matica). 

Predlog odloka je Skupščini predložil Izvršni svet, njegov predstavnik je 
prav tako tovariš Igor Vandot. Tovariš Vandot, želite besedo? (Ne.) 

Predlog odloka ste prejeli. Obravnavala sta ga Odbor za finance in Za- 
konodajno-pravna komisija, ki sta zboru poročala. Želita poročevalca be- 
sedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Pismenih prijav za razpravo ni. Želi kdo besedo? 
(Ne.) Če ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor 
je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o financiranju programa vzpostavitve in organizacije republiške osnovne mre- 
že merilnih postaj za varstvo zraka na območju SR Slovenije. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet. Njegov predstavnik je tovariš Srečko Brus. Zeli tovariš Brus besedo? (Da.) 

Srečko Brus: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zakonodajno-pravna komisija je k temu odloku dala amandma redakcijskega 
značaja, v katerem pa je prišlo do napake v nazivu zavoda, ki se pravilno 
glasi: »Hidrometeorološki zavod«. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Predlog odloka ste dobili. Ob- 
ravnavali so ga Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja, Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru 
predložili pismena poročila. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne, 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o redakcijskem amandmaju Zakonodajno-pravne 
komisije k 4. točki predloga odloka, ki je razviden iz njenega poročila. Gre 
namreč za pravilno poimenovanje upravnih organov v skladu z zakonom, ki 
smo ga pred kratkim sprejeli, z dopolnitvijo, ki jo je dal tovariš Srečko Brus. 
Se predstavniki predlagatelja našega odbora in Zakonodajno-pravne komisije 
s tem strinjajo? (Da.) Kdor je torej za amandma Zakonodajno-pravne komi- 
sije k 4. točki, z omenjeno dopolnitvijo, naj prosim glasuje! (61 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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Glasujemo še o odloku v celoti. Kdor je za, naj prosim glasuje! (61 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglas.no sprejel predlog odloka. 
V poročilu našega odbora ste lahko zasledili pobudo, da Izvršni svet ne bi 

poročal samo ob koncu tega programskega obdobja, ,se pravi po treh letih, pač 
pa naj bi, če se pojavijo problemi pri izvrševanju teh del, vsaj delovnim tele- 
som zbora poročal sproti. Predlagam, da bi naš zbor v tem smislu sprejel tudi 
delovni sklep in ga predložil Izvršnemu svetu. Kdor je za takšen predlog, naj 
prosim glasuje! (62 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Prehajamo na 12. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o organizaciji in delu služb Skupščine SR Slovenije. 

Predlog odloka je zboru predložilo v obravnavo Predsedstvo Skupščine 
SR Slovenije. 

Preden preidemo na obravnavo predloženega odloka, bi obrazložila raz- 
loge za predložitev in na kratko povzela njegovo vsebinsko bistvo. 

Po določbi 2. odstavka 139. člena poslovnika Skupščine predlaga Predsed- 
stvo Skupščine SR Slovenije zborom akt o organizaciji služb Skupščine SR 
Slovenije. Na podlagi te določbe in v skladu s 408. členom poslovnika, ki do- 
loča naloge služb Skupščine, je Predsedstvo pripravilo odlok o organizaciji in 
delu služb, ki ga po določbi 409. člena poslovnika sprejmejo vsi zbori Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Predlog odloka je pripravljen v skladu s 25. členom lani sprejetega zakona 
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter re- 
publiških upravnih organih, ki smiselno veljajo tudi za urejanje služb skup- 
ščin družbenopolitičnih skupnosti. Po omenjeni določbi zakona se s tem aktom, 
skladno z naravo dela, ureja organizacija skupščinskih strokovnih služb, ob- 
seg in zahtevnost nalog ter način vodenja, programiranja in opravljanja nalog 
ter pooblastila delavcev pri opravljanju del v Skupščini SR Slovenije. 

Predlog odloka ureja le temeljna vprašanja organizacije in dela služb in 
le najbolj splošna vprašanja glede položaja, pravic in odgovornosti funkcio- 
narjev ter vodilnih in drugih delavcev služb. Po predlogu odloka so službe 
Skupščine organizirane kot službe posameznih zborov in druge, ki opravljajo 
stalne naloge za Skupščino. 

Glede metode dela služb pa se delavci posameznih služb pri opravljanju 
nalog iz delovnega področja zborov, njihovih delovnih teles ter komisij Skup- 
ščine povezujejo v delovne skupine za proučitev posameznih zadev oziroma 
nalog ter za strokovno pripravo mnenj, stališč in predlogov. S takšnim pove- 
zovanjem delavcev v strokovne teame oziroma delovne skupine želimo do- 
seči čim bolj celovito in vsestransko proučitev posameznih vprašanj, ki so, kot 
lahko iz prakse vidite, velikokrat zelo zapletena. S tako interdisciplinarno 
obravnavo zadev bodo službe Skupščine oziroma skupine strokovnih delavcev 
lahko nudile v obliki strokovnih mnenj delegatom in članom delovnih teles 
bolj proučeno in zanesljivejšo oporo pri oblikovanju stališč in pri odločanju. 
Hkrati pa bo tak način dela tudi omogočil ter spodbujal strokovno povezova- 
nje ter poglabljanje znanja posameznih delavcev s posameznih področij. K 
takšni organizaciji strokovnih služb nas silijo dobre izkušnje s sedanjo orga- 
nizacijo, glede metod dela pa je praksa v zadnjem obdobju pokazala, da je 
potrebno doseči povezovanje strokovnih delavcev v okviru teamov, da bodo 
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lažje in ustrezneje obvladovali zahtevna področja, ki jih obravnavajo in o 
katerih odločajo zbori Skupščine SR Slovenije. 

Predsedstvo Skupščine je proučilo tudi pripombe in predloge ter amand- 
maje delovnih teles Skupščine in zborov, ki so obravnavala predlog odloka in 
predlaga, skladno s pripombami Odbora za družbenopolitični sistem Družbeno- 
političnega zbora, amandmaje k 4., 5. in 18. členu predloga odloka, ki natanč- 
neje opredeljujejo naloge strokovnih služb v odnosu do delegatov in ki ste 
jih prejeli na klop z ustrezno obrazložitvijo. 

Prav tako Predsedstvo soglaša z amandmajem Zakonodajno-pravne ko- 
misije k 39. členu predloga odloka, po katerem naj se ta člen črta, njegova 
vsebina pa prenese v 24. člen kot drugi odstavek v besedilu, kot ga predlaga 
Zakonodajno-pravna komisija. Z ostalimi amandmaji komisije pa Predsedstvo 
ni soglašalo, ker predlaga tudi samo črtanje vseh naslovov pred posameznimi 
členi predloga. 

Predlagam, da predlog odloka skupaj z amandmaji obravnavate in pred- 
lagate morebitne dopolnitve, kolikor menite, da bi bilo treba še karkoli iz 
odloka spremeniti oziroma dopolniti in ga sprejmete. 

Omenila bi še, da je delovna usmeritev v delovni skupnosti Skupščine 
taka, da bi tudi ne glede na delno reorganizacijo oziroma prilagajanje potre- 
bam delegatov delovnih teles Skupščine in zborov, delali na tem, da bi čim 
bolj izpopolnili to službo in da bi v naslednjem mandatu morebiti lahko pred- 
lagali še kakšne korenitejše dopolnitve oziroma spremembe. 

Predlog odloka in amandmaje predlagatelja ste dobili danes na klop. Pred- 
log odloka so obravnavali Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, 
Komisija za narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predlo- 
žili pismena poročila. Želijo poročevalci besedo? (Da.) Prosim, besedo ima 
predstavnik Zakonodajno-pravne komisije. 

Milojka Modrijan': Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati. Zakonodajno-pravna komisija umika vse svoje amandmaje, razen 
amandmaja k 39. členu predloga odloka. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Pričenjam razpravo. Pisme- 
nih prijav ni. Zeli še kdo besedo? (Ne.) Če ne, zaključujem razpravo in pre- 
hajamo na glasovanje. 

Ker je predstavnica Zakonodajno-pravne komisije umaknila amandmaje 
k 21., 22., 23. in 24. členu, bomo glasovali le o amandmaju te komisije k 39. 
členu, s katerim se predlaga, da se ta člen črta, njegova vsebina pa prenese 
v 24. člen kot drugi odstavek, v besedilu, kot ga predlaga v svojem poročilu. 
Ali poročevalci odborov in Komisije za narodnosti s tem soglašajo? (Da.) Kdor 
je torej za amandma Zakonodajno-pravne komisije, naj prosim glasuje! (61 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije soglasno 
sprejet. 

Prehajamo na glasovanje o amandmajih predlagatelja k 4., 5. in 18. členu 
predloga odloka, ki so razvidni iz njegovega dopisa z dne 21. marca. Predlaga- 
telj tudi predlaga, da se črtajo naslovi pred 11., 16., 17., 18., 19. in 20. členom 
predloga odloka. Sprašujem poročevalce, če se s temi amandmaji strinjajo? 
(Da.) Kdor je torej za amandmaje predlagatelja, naj prosim glasuje! (60 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da so amandmaji soglasno sprejeti. 
Glasovati moramo še o predlogu odloka v celoti. Kdor je za predlog od- 

loka! (59 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 predlog druž- 
benega dogovora o enotnih temeljih za klasifikacijo poklicev in strokovne 
izobrazbe. 

Predlog družbenega dogovora je Skupščini predložil v soglasje Svet Zveze 
sindikatov Jugoslavije. Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki je tovariš 
Polde Kej žar, namestnik predsednice Republiškega komiteja za vzgojo, izobra- 
ževanje in telesno kulturo. 

Predlog družbenega dogovora ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvrš- 
nega sveta. Predlog družbenega dogovora sta obravnavala Odbor za družbe- 
nopolitični in komunalni sistem, ki je predložil predlog odloka o soglasju in o 
pristopu k sklenitvi tega dogovora ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je 
predložila pismeno poročilo. 

Želita poročevalca besedo? (Ne.) Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni, 
pač pa smo prejeli vprašanje Skupščine občine Maribor, na katero bo odgovo- 
ril tovariš Leopold Kej žar, namestnik predsednice Republiškega komiteja za 
vzgojo, izobraževanje in telesno kulturo. 

Leopold Kej žar: Tovarišice in tovariši delegati! Vprašanje, ki je 
bilo zastavljeno, se glasi: 

»Ali bo kak zvezni oziroma republiški predpis določal skupne osnove za v 
drugem odstavku 7. člena dogovora navedeni posebni postopek in pogoje, s 
katerimi se dokaže, da je posameznik obvladal bistveno znanje in se usposobil 
za delo in naloge ali pa spada določitev tega posebnega postopka in pogojev 
izključno v pristojnost vsake posamezne organizacije združenega dela?« 

Na to vprašanje lahko odgovorim, da sta vzgoja in izobraževanje v celoti 
v pristojnosti republike in da ni ustavne podlage za to, da bi se takšni postopki 
in pogoji urejali s kakršnimkoli zveznim predpisom. Eden od številnih raz- 
logov za sprejemanje takšnega dogovora je med drugim tudi ta, da se re- 
publike in pokrajine zavežejo, da bodo določena vprašanja urejale na enoten 
način in po enotnih načelih. 

V skladu s tem, 102. odstavek predloženega zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju, ki smo ga danes obravnavali, ureja način preverjanja znanja, pri- 
dobljenega s samoizobraževanjem in določa, da se to preverja v okviru vzgoj- 
noizobraževalnih programov, ki so bili sprejeti po postopku, kakršnega pred- 
videva ta zakon. 

Dalje zakon določa v 105. členu, da se podrobnejše določbe o preverjanju 
in ocenjevanju znanja na sploh in tudi za te primere določijo z izvršilnim 
predpisom in hkrati v 102. členu zavezuje vse izvajalce vzgojno-izobraževal- 
nih programov, da s svojimi statuti uredijo tudi način in pogoje za opravljanje 
takšnega preverjanja. Skladno s tem tudi v 38. členu izvzema preverjanje 
znanja, pridobljenega s samoizobraževanjem, iz tistih primerov, kjer se lahko 
določi participacija, se pravi, da zagotavlja brezplačnost takega preverjanja. 

Menimo, da je s tem v celoti urejeno, da se preverjanje znanja, pridob- 
ljenega s samoizobraževanjem, opravlja pod enakimi pogoji in po enakih 
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vzgojnoizobraževalnih programih oziroma njihovih delih, tako da je vzpostav- 
ljena popolna enakopravnost z znanjem, pridobljenim na kakršenkoli drug 
način v skladu s tem zakonom. 

S tem seveda ni odgovorjeno na vprašanje, ali je to zagotovljeno na enak 
način v celotni Jugoslaviji. V tej zvezi želim opozoriti, da se s tem dogovorom, 
h kateremu pristopajo tudi skupščine vseh republik in pokrajin, le-te tudi 
zavezujejo, da bodo na ustrezen način v okviru izobraževalnega sistema v svo- 
jih republikah uredile to vprašanje. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? (Ne.) Ce 
ne, potem zaključujem razpravp in prehajamo na glasovanje. Kdor je za pred- 
log odloka, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? ((Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Ker je zbor sprejel predlog odloka o soglasju in o pristopu k sklenitvi 

družbenega dogovora o enotnih temeljih za klasifikacijo poklicev in strokovne 
izobrazbe in je Skupščina pristopila k dogovoru, predlagam zboru, da sprejme 
še naslednji sklep: 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije pooblašča tovariša Andreja Grahorja, 
člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za delo, da v 
imenu Skupščine SR Slovenije podpiše družbeni dogovor o enotnih temeljih 
za klasifikacijo poklicev in strokovne izobrazbe. 

Kdo je za tak sklep? (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 14. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotovitvi sredstev za financiranje programa druge faze graditve, adapta- 
cije in modernizacije zaščitnih objektov za potrebe zveznih organov v obdobju 
od leta 1981 do leta 1985. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ. Njegov predstavnik je tovariš Mirko Žlender. 

Ker je osnutek zakona označen kot strogo zaupni akt, predlagam zboru, 
da v smislu 2. odstavka 399. člena in 2. odstavka 400. člena poslovnika Skup- 
ščine sprejme naslednji sklep: 

1. Obravnava in sklepanje o osnutku zakona o zagotovitvi sredstev za 
financiranje programa druge faze graditve, adaptacije in modernizacije za- 
ščitnih objektov za potrebe zveznih organov v obdobju od leta 1981 do 1985 
se opravi brez navzočnosti javnosti. 

2. Na seji zbora so pri tej točki dnevnega reda lahko navzoči predstav- 
niki sredstev javnega obveščanja, javnost pa lahko obvestijo le o tem, da je 
zbor obravnaval omenjeni osnutek zakona, ter o tem, kakšen sklep je sprejel. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 15. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
ratifikaciji evropskega sporazuma o glavnih mednarodnih prometnih žilah. 
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Predlog zakona je Skupščini predložila v soglasje Skupščina SFRJ. Pred- 
stavnik Izvršnega sveta pri tej točki je tovariš Franjo Lunder, namestnik 
predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze. 

Predlog zakona ste prejeli, prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. 
Predlog zakona so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in 

razvoj, ki je zboru predložil predlog odloka o soglasju k predlogu zakona ter 
Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za mednarodne odnose, ki sta zboru 
predložili pismeni poročili. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Želi kdo besedo? (Da.) Prosim, 
tovariš Cvetko Gatnik, delegat iz občine Nova Gorica. 

Cvetko Gatnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupine delegatov v občini so razpravljale o predlogu zakona o rati- 
fikaciji evropskega sporazuma o glavnih mednarodnih prometnih žilah in na 
predlog Izvršnega sveta Skupščine občine Nova Gorica posredujemo nekatere 
pripombe in predloge. 

Predlagamo, da se sproži postopek za spremembo priloge I. v tem smislu, 
da se v skladu z Osimskimi sporazumi vnesejo naslednje pripombe: 

1. pri osnovni cesti E 70, se odsek Palmanova—Trst—Ljubljana spremeni 
v odsek Palmanova—Ljubljana; 

2. pri vmesni cesti se vnese odsek Vilesse—Trst—Razdrto. Postopek se 
začne takoj. 

Ce rečemo, da so osnovne ceste stvar širših mednarodnih dogovorov, pa 
tega ne moremo več trditi za vmesne in stranske, priključne ter povezujoče 
ceste, ki so bolj~~ stvar notranjih prometnih ureditev vsake države, prav te 
ceste pa imajo pomembno vlogo pri afirmaciji prometnih in drugih kom- 
parativnih prednosti neke države. Zato je nerazumljiv izbor teh cest na našem 
ozemlju in bi hoteli strokovno in drugo utemeljitev za tako cestno omrežje 
v SFR Jugoslaviji in SR Sloveniji. Poleg tega to omrežje tudi ni v skladu z 
mednarodnimi dogovori — Osimskimi sporazumi, ki drugače obravnavajo 
mednarodne cestne povezave med Italijo in Jugoslavijo. Zanima nas tudi, kako 
Italija pristopa k temu zakonu, ker jo, kot vemo, enako vežejo določila Osim- 
skih sporazumov? Mi smo imeli pred očmi dejstvo, da je ta zakon iz leta 1975 
in da takrat Osimskih sporazumov še ni bilo, vendar pa bi bilo prav, če bi jih 
ob sedanji ratifikaciji, ko gre za mednarodno povezavo Vrtojba—Ljubljana, 
upoštevali. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Kar zadeva postopek za do- 
polnitev sporazuma, je verjetno že dogovorjeno. Tovariš Lunder, ali bi vi 
morda lahko podrobneje odgovorili na pobude iz Nove Gorice? Prosim. 

Franjo Lunder: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Mislim, da je pripomba, ki jo je dal delegat iz Nove Gorice, v skladu 
s pripombo Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj tega zbora, kot 
tudi s pripombo Komisije za mednarodne odnose, prav tako pa tudi s skle- 
pom Izvršnega sveta, ki je na zadnji seji ob obravnavi tega zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma le-tega sprejel in hkrati naložil Republiškemu komiteju za 
promet in zveze, da v tej zvezi začne z aktivnostjo za spremembo tega spora- 
zuma v skladu s 7. členom tega sporazuma. Glede na to mislim, da je pri- 
pomba sprejemljiva, saj je skladna is pripombami, ki so jih dali ustrezni organi 
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in Izvršni svet. Naj k temu dodam še to, da si bo Izvršni svet prizadeval tudi 
za druge ceste in ne samo za to, ki je bila danes v razpravi, ker je enak primer 
tudi z drugimi cestami na drugih področjih. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa tovariš Lunder. Želi še kdo be- 
sedo? (Ne.) Ce ne, potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje pred- 
log odloka o soglasju k predlogu zakona. Kdor je za, naj prosim glasuje! (58 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

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

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanj a. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR 
Slovenije je predložila zboru v obravnavo in sprejem predlog odloka o ime- 
novanju viceguvernerja Narodne banke Slovenije in predlog odloka o ime- 
novanju članov Sveta Narodne banke Slovenije. Predstavnik komisije je njen 
predsednik, tovariš Franjo Turk. Tovariš Turk, želite besedo? (Da.) Prosim. 

Franjo Turk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Danes dopoldne sem dobil pismo oziroma beležko skupine delegatov iz Kopra, 
v kateri ugotavljajo, da v predlogu za sestavo sveta Narodne banke Slovenije 
ni nobenega predstavnika s področja gospodarskih dejavnosti, ki so značilne 
za pomorsko gospodarstvo. Iz beležke izhaja, da skupina delegatov v občini 
Koper meni, da bi bilo prav, če bi bili predstavniki teh gospodarskih dejavno- 
sti zastopani v Svetu Narodne banke Slovenije. 

Dovolite, da k že dani obrazložitvi predloga odloka o imenovanju Sveta 
Narodne banke Slovenije, dam še naslednjo dodatno obrazložitev. 

Predlog za sestavo Sveta Narodne banke smo oblikovali tako, da smo 
upoštevali predlog Gospodarske zbornice Slovenije, ki je po zakonu dolžna 
predlagati deset članov Sveta Narodne banke Slovenije iz vrst združenega 
dela, ostale štiri pa predlaga komisija, na podlagi opravljenih konzultacij, kot 
predstavnike strokovnjakov in družbenopolitičnih skupnosti. 

Ko smo na Koordinacijskem odboru za kadrovska vprašanja pri Predsed- 
stvu Republiške konference SZDL obravnavali predlog Gospodarske zbornice, 
je bilo kot osnovno izhodišče poudarjeno, da so Gospodarsko zbornico Slovenije 
vodile pri oblikovanju predloga predvsem naloge sveta, ki oblikuje predloge kre- 
ditne politike v republiki in ki predvsem s tega strokovnega področja obrav- 
nava naloge s področja devizne in emisijske politike ter obravnava plačilno- 
bilančni položaj republike Slovenije v plačilno-bilančnem položaju Jugosla- 
vije ter druga vprašanja s področja bančnega poslovanja in likvidnosti bank. 
Razen tega ima svet tudi naloge na področju kadrovske politike znotraj Na- 
rodne banke. 

Pri tem je bilo poudarjeno, da so kandidati, ki so predlagani v sestavo 
sveta, predvsem vodilni delavci na področju bančništva in finančne politike 
in manj predstavniki posameznih gospodarskih področij. Prepričan sem, da so 
ustrezni strokovnjaki s področja financ tudi na obalnem področju in v zdru- 
ženem delu pomorskega gospodarstva, zato dajem naslednji predlog. 

Prvič, predlagam, da bi podprli predlog, ki ga je predložila Komisija za 
sestavo Sveta Narodne banke in drugič, delegate v Kopru prosim, da bi pod- 
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prli naša prizadevanja, da ustrezni finančni strokovnjaki pridejo v sestavo 
Sveta SDK, ki bo meseca maja predložen zborom v razpravo in odločanje. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa tovariš Turk. Slišali ste širšo 
obrazložitev predsednika komisije. O tem bomo razpravljali, ko pridemo na 
to točko dnevnega reda. 

Sedaj pa prehajamo najprej na obravnavo predloga odloka o imenovanju 
viceguvernerja Narodne banke Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne, potem zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (62 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 
viceguvernerja Narodne banke Slovenije imenovan tovariš Ljubomir Knop, 
diplomirani ekonomist, direktor projektov Mednarodne kooperacije za inve- 
sticije v Jugoslaviji. 

Prehajamo na predlog odloka o imenovanju članov Sveta Narodne banke 
Slovenije. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. K besedi se je javila tovarišica 
Angela Podleskova, delegatka iz občine Koper. Prosim, če pojasnite vašo odlo- 
čitev glede obrazložitve tovariša Turka in njegove pobude, da se vključite v 
evidentiranje kandidatov za Svet SDK. 

Angela Podlesek: Naša delegacija kot tudi družbenopolitične or- 
ganizacije na obali smo imeli pomisleke zaradi imenovanja članov Sveta Na- 
rodne banke, zato ker s primorske regije ni v svetu nobenega predstavnika, 
medtem ko so nekatera področja, kot na primer lesno gospodarstvo, zastopani 
večkrat. In zakaj smo' te pomisleke imeli? Predvsem zaradi pomembnih de- 
javnosti na našem področju kot so luška dejavnost, ladjedelništvo, pomorsko 
ribištvo, pridobivanje morske soli in Splošna plovba Piran. Glede na dano 
dodatno obrazložitev pa se bomo vključili v evidentiranje delegatov za ime- 
novanje novega Sveta SDK. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? (Ne.) Če 
ne, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog od- 
loka? (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem so bili za 
člane Sveta Narodne banke Slovenije imenovani naslednji tovariši: Franc 
Bravhar, dr. Rudi Crnkovič, Stanislav Dolenc, Rado Golob, Zdenka Jurančič, 
Bernard Krivec, Peter Kune, Bogomila Mitič, Marjan Planine, Slavko Polanič, 
dr. Ivo Ribnikar, Mitja Svetelj, Jolanda Vidali in Angelca Vrbnjak. 

Prehajamo na 17. 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 v republiških upravnih organih, vprašanja, ki se nanašajo na 
njihovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanje lahko postavi 
delegat v zboru tudi predsedniku Skupščine, predsedniku zbora ali predsed- 
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nikom delovnih teles, pa tudi skupščini samoupravne interesne skupnosti za 
območje republike, kadar ta enakopravno odloča s pristojnim zborom. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli delegatsko vprašanje Florjane Mu- 
šič, delegatke iz občine Nova Gorica, delegatsko vprašanje skupine delegatov 
iz občine Tolmin, delegatsko vprašanje skupine delegatov iz občine Litija in 
delegatsko vprašanje skupine delegatov iz občine Slovenska Bistrica. 

Na vprašanje Florjane Mušič iz Nove Gorice bo odgovoril tovariš Metod 
Kovač, republiški podsekretar v Republiškem komiteju za mednarodno sode- 
lovanje. Prosim, tovariš Kovač. 

Metod Kovač: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 7. okoliša iz Nove Gorice oziroma delegatka Florjana Mu- 
šič je zastavila delegatsko vprašanje v zvezi s financiranjem nalog iz Osimskih 
sporazumov in drugih mednarodnih sporazumov. 

Financiranje obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov, se za- 
gotavlja v okviru veljavnega sistema - iz sredstev samoupravnih interesnih 
skupnosti, organizacij združenega dela in zainteresiranih družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Kar zadeva sporazum med vlado SFR Jugoslavije in vlado Ljudske so- 
cialistične republike Albanije o povezavi dveh držav z železniško progo, ob- 
staja predlog, da se sredstva zagotovijo s posebnim zveznim zakonom. SR 
Slovenija je že dala svoje soglasje k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma. 
Federacija je predložila način financiranja s posebnim zakonom, ker gre za 
investicijo posebnega pomena v gospodarsko manj razviti republiki. 

Kar zadeva financiranje obveznosti iz Osimskih sporazumov, je v zveznih 
organih v pripravi sistemska ureditev financiranja dela Osimskih sporazu- 
mov, ki se nanaša na prosto industrijsko cono, kjer je predvidena tudi finanč- 
na udeležba federacije. 

Pri realizaciji drugih obveznosti iz Osimskih sporazumov menimo, da si 
moramo prizadevati, da se omogoči financiranje tudi z dodatnimi zadolžitva- 
mi v tujini. Na področju cestne infrastrukture smo iz Osimskim sporazumov 
doslej realizirali naslednje: cestno povezavo Livek-Kambreško, za kar je bilo 
porabljenih 8,5 mio din, v zaključni fazi je gradnja mejnega prehoda Vrtojba, 
ki bo odprt letos — izvedbena dela so zahtevala 65 mio din; — letos pa se bodo 
začela dela tudi na cestni povezavi Solkan—Brda—Sabotinska cesta, za kar so 
izvedeni vsi projekti in je bilo doslej že porabljenih 3,5 milijona din. 

Vse te gradnje so bile predvidene v srednjeročnem planu vzdrževanja in 
izgradnje magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje 1976 do 
1980. Vsa vložena sredstva za zgoraj imenovane cestne povezave so bila pred- 
videna v tekočem srednjeročnem planu SR Slovenije. V tem srednjeročnem 
planu je bila predvidena tudi izgradnja cestne povezave Nova Gorica—Sela, 
kot del ceste Nova Gorica—Razdrto. Vendar pa — odvisno od možnosti najema- 
nja mednarodnih kreditov in zaradi omejenih možnosti zadolževanja v tujini, 
glede na sklenjeni medrepubliški dogovor — ni bilo doslej mogoče zagotoviti 
virov financiranja za to cestno povezavo. Za cestno povezavo Nova Gorica 
—Sela je že izdelan glavni projekt, za odsek od Sela do Razdrtega pa idejni 
projekt. Menimo, da je treba cestno povezavo Nova Gorica—Sela vključiti v 
plan za naslednje srednjeročno obdobje in jo, v skladu s finančnimi sredstvi, 
ki bodo na voljo, tudi realizirati. Hvala. 

S 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Odgovor boste dobili tudi pis- 
meno. 

Na vprašanje skupine delegatov iz občine Tolmin bo odgovoril tovariš 
Zvone Kovic, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

Zvone Kovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati. 
Skupina delegatov za pošiljanje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slove- 
nije iz občine Tolmin je zastavila naslednje delegatsko vprašanje: 

»V januarju preteklega leta je bil, skupaj z drugimi samoupravnimi spo- 
razumi o skupni porabi, v združenem delu dan v obravnavo in sprejemanje 
tudi sporazum o ustanovitvi in delovanju samoupravne interesne skupnosti za 
razvoj in pospeševanje kmetijstva ter o združevanju sredstev za razvoj in 
pospeševanje kmetijstva v občini Tolmin. Ta sporazum v 8. členu določa, da 
delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in v delovnih 
skupnostih, delavci v delovnem razmerju pri zasebnih delodajalcih ter delovni 
ljudje, ki opravljajo samostojno delo s sredstvi v lasti občanov, združujejo 
pol odstotka sredstev iz dohodka, vključno z obveznostmi, ki se plačujejo iz 
osebnega dohodka. Sporazum je bil v združenem delu zelo ugodno sprejet, 
saj je k njemu pristopila velika večina tozd. To hkrati pomeni, da so delavci 
v združenem delu zelo dobro informirani o kritičnem stanju kmetijstva na 
Tolminskem in da so pripravljeni v okviru ekonomskih možnosti pomagati pri 
reševanju kritičnih vprašanj. Da je stanje res vedno bolj kritično, kažejo tudi 
podatki, da je stalež govedi še vedno v upadanju in da tudi v letih 1978 in 
1979 beležimo 10% padec staleža govedi. Tako je trenutno pri nas le še okoli 
7900 glav govedi, medtem ko smo še leta 1968 beležili 13 200 glav govedi. 

Po sprejemu tega sporazuma v združenem delu tolminske smo bili sprva 
informirani, da se bo dogovorjeni prispevek tozd v višini pol odstotka od bru- 
to osebnih dohodkov lahko plačeval iz dohodka tozd. Kaj kmalu pa je Služba 
družbenega knjigovodstva sporočila, da se ta dogovorjena obveznost lahko 
izpolnjuje samo iz ostanka dohodka temeljnih organizacij združenega dela. 
Tako je bila kasneje dana pobuda za spremembo zakona o intervencijah v 
kmetijstvu in porabi hrane, ki naj omogoči, da se ta dogovorjena obveznost 
izplačuje iz dohodka tozd in ne iz ostanka dohodka. 

Predlog za spremembo zakona je bil objavljen že v 26. številki Občana 
iz preteklega leta. Pričakovali smo, da bo ta sprememba sprejeta še do spre- 
jema bilance za leto 1979 in da bo tako omogočeno delavcem v tozd, da iz- 
polnijo dogovorjeno obveznost za to leto. Glede na to predlagamo, da se k 
temu pristopi takoj, da bo vprašanje rešeno vsaj za leto 1980.« 

Na zastavljeno delegatsko vprašanje Izvršni svet daje naslednji odgovor: 
Zastavljeno delegatsko vprašanje se nanaša na pobudo za izdajo zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi 
hrane, ki jo je skupina delegatov Zbora združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije 1. okoliša dala dne 17. 12. 1979 in predložila Skupščini SR Slovenije. 
Po predlagani pobudi naj bi se 4. člen zakona o intervencijah v kmetijstvu 
in porabi hrane spremenil in dopolnil tako, da bi se sredstva za intervencije 
zagotavljala iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti ne pa iz čistega dohodka. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je omenjeno pobudo obravnaval in 
v zvezi z njo sprejejl načelno opredelitev, ki je bila že zajeta v odgovoru na 
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delegatsko vprašanje skupine delegatov Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije na področju kmetijstva iz 8. in 10. volilnega okoliša in sporočena de- 
legatom na seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, dne 19. 2. 
letošnjega leta. 

Ob obravnavi delegatske pobude je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ugotovil, da so se doslej sredstva za intervencije v kmetijstvu zagotavljala v 
proračunu SR Slovenije in delno za nekatere namene v proračunih občin tudi 
v letu 1980. V nobeni občini ni prišlo do ustanovitve samoupravnih skladov 
za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v skladu z zakonom, ker to ob 
enotni ureditvi kompenzacij s proračunom SR Slovenije tudi ni bilo potrebno. 
V vrsti občin pa so na lastno pobudo ustanovili samoupravne interesne skup- 
nosti za pospeševanje kmetijstva ali sklenili družbene dogovore ter v enem ali 
drugem primeru sklenili samoupravne sporazume o zagotavljanju sredstev iz 
dohodka tozd na območju občine. Po določbah zakona o intervencijah v kme- 
tijstvu in porabi hrane pa navedeni družbeni dogovori oziroma samoupravni 
sporazumi niso mogli biti izvedeni in je kot edini vir ostal le še proračun 
občine. 

Na podlagi navedenih ugotovitev je Izvršni svet sprejel naslednji sklep: 
1. Glede na to, da je bila proizvodnja hrane oziroma kmetijstvo v druž- 

benem planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980 opredeljeno kot prioritetna 
dejavnost, sprejete planske obveznosti pa se ne usklajujejo v skladu z dogo- 
vori in samoupravnimi sporazumi o temeljih plana, Izvršni svet ugotavlja, da 
je problem, na katerega opozarjajo delegati v iniciativi za spremembo zakona 
oziroma v navedenih delegatskih vprašanjih, treba rešiti. Pri tem bo potrebno 
razčistiti, na kakšne načine zagotavljati potrebna sredstva, da bi bilo zado- 
ščeno naslednjim kriterijem: da bi rešitev učinkovala še v letu 1980, da bi re- 
šitev predstavljala podlago za sistem zbiranja sredstev za določene intervencije 
v kmetijstvu v obdobju 1981—1985 in da bi glede na enakomernost proizvod- 
nje in potrošnje hrane zagotovili tudi ustreznejšo in skladnejšo razporeditev 
sredstev. 

2. V primeru, da bo Skupščina SR Slovenije sprejela iniciativo delegatov 
za dopolnitev zakona, bo Izvršni svet Skupščine Slovenije predložil osnutek 
zakona v roku, ki ga bo določila Skupščina SR Slovenije. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovariš Četrtič, ste zadovoljni 
z odgovorom? Kot kaže, je pobuda sedaj na strani Skupščine in ne Izvršnega 
sveta, zato se bomo morali glede programa dela dogovoriti. 

Na delegatsko vprašanje iz občine Litija bo odgovoril tovariš Milan Ba- 
škovič, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za zakono- 
dajo. Prosim, tovariš Baškovič. 

Milan Baškovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Na delegatsko vprašanje skupine delegatov Skupščine občine Litija, v 
ka,terem sprašujejo ali namerava Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripraviti 
in predložiti Skupščini SR Slovenije v razpravo in sklepanje zakon o krajev- 
nih skupnostih, s katerim bo poleg temeljnih načel za realizacijo samouprav- 
ljanja določen tudi ustavno opredeljen sistem financiranja oziroma materialna 
osnova za njihovo dejavnost, dajemo naslednji odgovor. 

Vprašanje potrebnosti posebnega zakona o krajevnih skupnostih se je v 
Sloveniji po sprejemu ustave že večkrat obravnavalo, tako v organih republi- 
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ške uprave kot tudi v političnih organizacijah. V vseh razpravah pa je doslej 
vedno prevladovalo stališče, da se ob sistemski ureditvi v ustavi SRS mnoga 
načelna vprašanja ureditve krajevne skupnosti ne urejajo z zakonom, pač pa 
s statuti krajevnih skupnosti in z občinskimi statuti, tekoča vprašanja pa s 
samoupravnimi sporazumi, družbenimi dogovori in referendumi na zborih ob- 
čanov itd. To je enaka usmeritev, ki velja tudi glede občine vse od ustave iz 
leta 1963 dalje, ko nimamo več posebnih zakonov o ljudskih odborih oziroma 
zakona o občinah. 

Samoupravna regulativa v občinah temelji neposredno na ustavi. Taka 
orientacija naj bi varovala krajevne skupnosti in občine pred nevarnostjo, da 
se z zakonom zožujejo okviri ustavno opredeljene samoupravnosti teh skup- 
nosti. Tako tudi stališča, priporočila in sklepi Skupščine SR Slovenije iz leta 
1975 o nadaljnjem samoupravnem razvoju krajevne skupnosti v SR Sloveniji 
ne govore o potrebi posebnega zakonskega urejanja kateregakoli vprašanja s 
področja krajevne skupnosti. Govore le o tem, da je treba uveljaviti vlogoi kra- 
jevne skupnosti pri sprejemanju drugih zakonov in splošnih aktov, zlasti ti- 
stih s področja združenega dela, družbene lasitnine in družbenega planiranja. 
Tako je vloga krajevne skupnosti izražena v več novejših zakonih. 

Tudi vprašanje financiranja skupnih potreb v krajevnih skupnostih pre- 
puščajo navedena stališča družbenemu dogovarjanju v okviru Skupnosti slo- 
venskih občin. Podobno velja tudi za stališča Skupščine SR Slovenije o na- 
daljnjem samoupravnem razvoju krajevne skupnosti v SR Sloveniji iz leta 
1977, ki se navezujejo na stališča iz leta 1975. Taka stališča so podprta z dej- 
stvom, da ima ustava SR Slovenije razmeroma številna in razčlenjena dolo- 
čila o krajevnih skupnostih. Ustava ureja v šestih členih vsa bistvena vpra- 
šanja glede položaja, organizacije in dela krajevne skupnosti. Pri tem je treba 
še posebej opozoriti na določbe 74. člena ustave SR Slovenije, ki urejajo pro- 
blematiko financiranja skupnih potreb v krajevnih skupnostih in ki navajajo 
tudi vse možne oblike samoupravnega združevanja sredstev, kakor tudi fiskal- 
nega financiranja določenih potreb v krajevnih skupnostih. 

V skladu s to ustavno osnovo je v delegatskem vprašanju pravilno ugo- 
tovljeno, da mora materialna osnova krajevne skupnosti temeljiti na samo- 
upravnem združevanju dela in sredstev in na podlagi razvoja krajevne skup- 
nosti. Ta način bo moral nadomestiti dosedaj uveljavljeno zbiranje sredstev 
po drugih načelih, ki ne temeljijo na samoupravno sprejetih razvojnih planih. 
Poleg tega je v sistemu financiranja splošne porabe predvideno tudi financira- 
nje nalog v krajevnih skupnostih, ki so vezane na izvajanje delegatskega si- 
stema ali izvrševanje nalog na področju ljudske obrambe. 

Samoprispevek občanov naj bi bil tudi v bodoče vir zadovoljevanja skup- 
nih potreb občanov v krajevnih skupnostih. Ker sistemska ureditev financira- 
nja skupne porabe, sistem financiranja splošne porabe in sistem samouprav- 
nega planiranja vključujejo tudi potrebe pri reševanju nalog v krajevnih 
skupnostih, ni potrebe po posebnem zakonu o financiranju krajevnih skup- 
nosti. Iz navedenih razlogov Izvršni svet doslej ni pripravil zakona o krajev- 
nih skupnostih in takega zakona tudi ne predvideva zakonodajni program za 
leto 1980. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Tovariš Tone Pavliha, ste z od- 
govorom zadovoljni? (Da.) Odgovor boste dobili tudi pismeno, tako kot vsi 
tisti iz drugih občin, ki so pokazali interes za to delegatsko vprašanje. 

21 
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Vprašujem tovariša Jožeta Pečovnika, delegata iz Slovenske Bistrice, ali 
umika delegatsko vprašanje? (Da.) Tovarišu iz Tolmina bi samo še pojasnila, 
da je v periodičnem delovnem načrtu za drugo četrtletje njihova pobuda že 
vključena. 

Tovariš Branko Mahne, delegat iz Izole bi rad postavil delegatsko vpra- 
šanje. Prosim! 

Branko Mahne: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na pobudo Obalnega čebelarskega društva v Kopru je naša delegacija 
na svoji seji v Zboru občin obravnavala širjenje, doslej v Sloveniji neznane 
bolezni, varoze. 2e nekaj let nazaj je znano, da je ta bolezen v južnih republi- 
kah in Dalmaciji povzročila precej škode. Srhljivi občutki spremljajo čebe- 
larske vrste, zaradi ugotovitev, da je povzročitelj bolezni izredno trdoživ in da 
ga ni mogoče odpraviti z doslej znaninji sredstvi. Pravočasna plinjenja le 
blažijo rušilno moč v čebeljih družinah. Čeprav je minilo že mesec dni od po- 
java varoze v Sloveniji, dosedaj niso sprejeti — vsaj nam niso znani — ni- 
kakršni učinkoviti ukrepi za preprečevanje nadaljnjega širjenja in zatiranja 
te bolezni. 

Ker je čebelarstvo z nastopajočo čebeljo boleznijo zelo ogroženo, postav- 
ljamo vprašanje: 

1. Zakaj niso bili storjeni pravočasni ustrezni ukrepi, da bi se čebelarstvo 
ubranilo te bolezni? 

2. Kakšni ukrepi bodo sprejeti v naši republiki, da se prepreči nadaljnje 
širjenje te bolezni? Tu lahko dodam samo to, da nam je znano, da je področje 
boja proti tem boleznim urejeno z zveznim predpisom. 

3. Ali bo uvožena zadostna količina preparatov za plinjenje, kdaj in od 
kje? 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Želi še kdo postaviti delegat- 
sko vprašanje? (Ne.) 

Obveščam vas, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo spreje- 
mali končne odločitve, usklajeni z Zborom združenega dela in z Družbeno- 
političnim zborom. Pri sprejemanju zakona o skupnostih socialnega varstva 
pa tudi s Skupščino Skupnosti socialnega varstva; prav tako smo s to skup- 
nostjo usklajeni tudi pri zakonu o pripravništvu, strokovnih izpitih in iz- 
popolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju, 
kar sem omenila že na začetku seje. 

Ker je s tem današnji dnevni red seje izčrpan, prekinjam 33. sejo Zbora 
občin, ki jo bomo nadaljevali 9. aprila 1.1. ob 9. uri z nadaljevanjem razprave 
o predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.25 in se je nadaljevala 9. aprila 1980 ob 9.05). 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo 33. sejo Zbora občin, ki smo 
jo prekinili 25. marca. Takrat smo, kot se spominjate, prekinili 3. točko dnev- 
nega reda in sprejeli sklep, da se dokončna uskladitev predloga zakona o 
usmerjenem izobraževanju opravi na današnji seji. 

Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, pre- 
den določimo dnevni red, izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil in imuni- 
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tetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in sestavi poročilo za zbor. 
Ker gre za nadaljevanje seje, prosim komisijo, ki je bila izvoljena 25. marca, 
da ponovno pregleda pooblastila delegatov in pripravi poročilo. V komisijo 
so bili takrat predlagani po abecednem redu občin naslednji delegati: za pred- 
sednika tovariš Jože Konc, delegat iz občine Radovljica, za člana pa tovarišica 
Milka Pogačar, delegatka iz občine Ravne na Koroškem in tovariš Ivan Šribar, 
delegat iz občine Sevnica. 

Vsi trije člani komisije so navzoči, zato prosim, da se komisija sestane in 
da pripravi poročilo za zbor. Vas pa prosim, da ostanete na svojih mestih, ker 
bo komisija hitro opravila svoje delo. 

Pred časom smo vas prosili, da bi nam odgovorili na vprašalnik o tem, 
na kakšen način se bodo občine vključile v razpravo o zadevah iz programov 
dela zborov republiške Skupščine. Iz večine občin smo odgovore že prejeli. 
Pripravili smo tudi pregled, ki ga nameravamo poslati vsem. Ze iz dosedanjih 
odgovorov se vidi, da se stvari prekrivajo in ni velikih razlik med občinami. 
V enem tednu bomo stvar zaključili in kolikor bomo do takrat poročila imeli, 
jih bomo vnesli v pregled. En teden bomo še počakali, ker pripravljamo to za- 
devo tudi za Skupščino Skupnosti slovenskih občin. Tam bo namreč tudi govor 
o uresničevanju ustavne koncepcije komune. 

Med tem je verifikacijska komisija opravila svoje delo in prosim pred- 
sednika, da poroča zboru! 

Jože Konc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za veri- 
fikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je ha podlagi 16. člena 
poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov in iz teh pooblastil 
ter seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnje seje delegati iz 
vseh občin v SR Sloveniji in delegata mesta Ljubljane in Obalne skupnosti ob- 
čine Koper, razen delegatov iz občin: Izola, Murska Sobota, Ribnica, Slovenj 
Gradec, Slovenske Konjice, Skofja Loka, Trebnje, Tržič in Velenje. Odsotnost 
je opravičil delegat iz občine Ribnica. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Prehajamo na razpravo o po- 
ročilu. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Potem prehajamo na glasovanje o poročilu. 
O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni primera, da bi bilo pooblastilo 
kakšnega delegata sporno. Kdor je za poročilo, naj prosim glasuje! (53 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor občin soglasno potrdil poročilo Komisije za veri- 
fikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral pooblastila de- 
legatov za nadaljevanje 33. seje Zbora občin. Hkrati ugotavljam, da je zbor 
sklepčen in da lahko pravnoveljavno razpravlja in sklepa. 

Na današnjo sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta povab- 
ljeni še predstavniki Republiške konference SZDL Slovenije, Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije in Skupnosti slovenskih občin. 

Seje zbora se udeležujejo: tovarišica Mara Žlebnik, podpredsednica Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije; tovariš Polde Kejžar, namestnik pred- 
sednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo; 
tovariš Marjan Jelen, član Predsedstva Republiške konference SZDL Slove- 
nije in tovariš Franček Kavčič, član Predsedstva Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije. 
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Zbor hkrati obveščam, da so na seji navzoči kot poročevalci delovnih teles 
zbora in Skupščine, in sicer: tovarišica Kristina Smid, članica Odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj; tovariš Niko Lukež, predstavnik med- 
zborovske skupine delegatov; dr. Lojze Ude, predsednik Zakonodajno-pravne 
komisije; tovarišica Marjeta Adorjan, članica Komisije za narodnosti in to- 
variš Jernej Rovšek, sekretar Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem. 

Za današnjo sejo ste k tej točki dnevnega reda poleg gradiva, ki je bilo 
poslano s sklicem za sejo z dne 25. marca 1980, prejeli še poročilo medzbo- 
rovske skupine delegatov z amandmaji k predlogu zakona o usmerjenem iz- 
obraževanju. Poročilo z dne 1. aprila 1980 je bilo poslano vsem delegatom, ki 
se udeležujejo današnje seje zbora. 

Danes ste na klop prejeli še dodatno poročilo medzborovske skupine de- 
legatov, amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z dne 8. aprila 
in dodatno poročilo Zakonodajno-pravne komisije k predlogu zakona o usmer- 
jenem izobraževanju. 

Želite besedo, tovariš Kejžar? (Da.) Besedo ima tovariš Leopold Kejžar, 
namestnik Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo! 

Leopold Kejžar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je obravnaval amandmaje med- 
zborovske skupine delegatov k predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju 
in v pismenem sporočilu, ki ste ga danes prejeli, obvešča delegatsko skup- 
ščino, da soglaša z vsemi amandmaji in s poročilom Zakonodajno-pravne 
komisije. 

V sporočilu Izvršnega sveta je izraženo le nesoglasje z amandmajem med- 
zborovske skupine delegatov k 174. členu predloga zakona, ki opredeljuje, da 
je vzgojitelj lahko, kdor ima visoko ali višjo izobrazbo. Ta amandma je po- 
vzela medzborovska skupina po amandmaju delegatov ljubljanskih občin v 
Zboru združenega dela in skupine delegatov Skupščine mesta Ljubljane v 
Zboru občin. Čeprav skupina utemeljuje, da je amandma redakcijske narave, 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije opozarja na materialne posledice, ki bi 
jih lahko povzročilo sprejetje amandmaja, saj bi, kljub sedanji situaciji po 
domovih za učence, ko še približno 20% vzgojiteljev opravlja svoje delo s 
srednjo izobrazbo, uveljavljali v programih storitev po pravilu visoko stro- 
kovno izobrazbo za vse. To pa bi pomenilo bistveno zviševanje normativov in 
zahtevalo večji obseg sredstev. Poleg tega v celotnem zakonu, povsod tam, 
kjer odpiramo možnosti, da bi zahtevnejše vzgojnoizobraževalno delo oprav- 
ljali tudi kadri z višjo stopnjo izobrazbe, prav tako govorimo le o minimalnem 
pogoju. Na primer: v 175. členu govorimo, naj ima učitelj najmanj višjo ozi- 
roma učitelj praktičnega pouka najmanj srednjo strokovno izobrazbo, ali v 
173. členu, da mora imeti knjižničar najmanj višjo in laborant najmanj sred- 
njo strokovno izobrazbo in podobno. 

Zakon v mnogih primerih omogoča, da za zahtevnejša opravila, glede na 
naravo vzgojnoizobraževalnega dela, lahko uporabniki in izvajalci določijo, da 
določene sestavine vzgojnoizobraževalnih programov opravljajo delavci z' vi- 
soko strokovno izobrazbo. Zakon torej prepušča, da se z vzgojnoizobraževalnim 
programom določi vrsta in stopnja izobrazbe za učitelje in druge delavce. Ker 
vzgojni program za domove sprejema Strokovni svet SR Slovenije po pred- 
hodnem mnenju Izobraževalne skupnosti Slovenije v skladu z zakonom, bo 
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mogoče v skladu s tem sprejemati tudi vrsto in stopnjo izobrazbe vzgojiteljev 
v skladu z zakonom, kar pomeni, da ne bo mogoče določiti manj kot višjo 
izobrazbo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini, da ne sprejme 
amandmaja, temveč prvotno besedilo 174. člena predloga zakona, ki se glasi: 
»Vzgojitelj je lahko, kdor ima najmanj višjo strokovno izobrazbo«. 

Na današnji seji je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije obravnaval še do- 
datno poročilo medzborovske skupine delegatov in podprl dopolnilne pred- 
loge in amandmaje k 45., 64. a, 66., 68., 69., 75., 96., 99. in k 108. členu. Prav 
tako soglaša s prečiščenim besedilom amandmajev k 182., 183. in 186. členu, ki 
obravnavajo vlogo in funkcijo habilitacijske komisije. 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona na seji dne 25. marca 1980 zadolžil Izvršni svet, da do končnega od- 
ločanja o predlogu zakona oceni, ali je mogoče izpolniti pogoje za postopno 
uveljavljanje zakona, kot je predvideno v 215. členu predloga zakona. Pri 
tem je zbor posebej poudaril, da zahteva izpeljava načel zakona v praktični 
izobraževalni politiki temeljite vsebinske, kadrovske, organizacijske in mate- 
rialne priprave, zato so v predlogu zakona posebej pomembne prehodne do- 
ločbe o oblikovanju vzgojnoizobraževalnih programov in njim prirejeni mreži 
vzgojnoizobraževalnih organizacij, o ustanovitvi in delovanju posebnih izobra- 
ževalnih skupnosti in njihovih strokovnih svetov ter o pripravi srednjeročnih 
planov vzgojnoizobraževalnih organizacij in samoupravnih interesnih skup- 
nosti. 

V skladu s tem stališčem je Izvršni svet pred današnjo obravnavo predloga 
zakona o usmerjenem izobraževanju ponovno podrobno proučil, kako se iz- 
polnjujejo pogoji za uveljavljanje zakona, zlasti še pogoji za uvajanje novih 
vzgojnoizobraževalnih programov v prve letnike srednjih in visokih šol v 
skladu z 215. členom predloga zakona. Na podlagi informacij in poročil Iz- 
obraževalne skupnosti Slovenije, Zavoda Slovenije za šolstvo in Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo je ugotovil, da so stro- 
kovni pogoji, katerih nosilca sta zlasti Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo 
in izobraževanje in Zavod SR Slovenije za šolstvo, že v veliki meri izpolnjeni. 
Prav tako so v veliki meri pripravljene tudi strokovne podlage, ki jih morajo 
zagotoviti uporabniki in izvajalci v posebnih izobraževalnih skupnostih ter v 
Izobraževalni skupnosti Slovenije. 

Tako je Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje sprejel 
smernice za pripravo vzgojnoizobraževalnih programov v usmerjenem izobra- 
ževanju ter učni načrt in predmetnik skupne vzgojnoizobrazbene osnove, kot 
obvezne sestavine vseh vzgojnoizobraževalnih programov na začetku sred- 
njega izobraževanja. V zvezi s skupno vzgojnoizobrazbeno osnovo so oblikova- 
ne tudi druge njene sestavine ter njene prilagoditve. 

Zavod SR Slovenije za šolstvo je pripravil podroben načrt za usposablja- 
nje učiteljev za uvajanje skupne vzgojnoizobrazbene osnove. V skladu s tem 
načrtom se je v letošnjih zimskih počitnicah že 1237 učiteljev udeležilo semi- 
narjev. Večina seminarjev pa je predvidenih v aprilu in maju ter med let- 
nimi počitnicami, tako da bi se do začetka šolskega leta 1980/81 izpopolnjevalo 
in usposabljalo še okoli 3000 pedagoških delavcev. V okviru Zavoda za šolstvo 
se pripravljajo tudi učbeniki, potrebni za izvajanje vseh predmetov oziroma 
predmetnih področij in skupne vzgojnoizobrazbene osnove. Učbeniki bodo 
večinoma dotiskani do začetka šolskega leta. 
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V posebnih izobraževalnih skupnostih so uporabniki in izvajalci sprejeli 
programske zasnove za svoja področja izobraževanja, v Izobraževalni skupnosti 
Slovenije pa za tista področja, kjer posebne izobraževalne skupnosti še niso 
ustanovljene. Na osnovi teh programskih zasnov se je v posebnih izobraževal- 
nih skupnostih, v ustreznih republiških upravnih organih in v Izobraževalni 
skupnosti Slovenije oblikoval predlog mreže šol. Predlog obsega vpis v prvi 
letnik srednjih šol za šolsko leto 1980/81 po medobčinskih območjih in usme- 
ritvah izobraževanja. 

Izobraževalna skupnost Slovenije je sprejela tudi načrt opremljanja spe- 
cializiranih učilnic za naravoslovne predmete, za obrambo in zaščito ter 
opreme za izvajanje osnov tehnike in proizvodnje, ki se postopno uresniču- 
je. Prav tako tečejo organizacijske in vsebinske priprave za zagotovitev po- 
gojev za izvajanje proizvodnega dela in delovne prakse po posebnem načrtu, 
ki so ga skupaj pripravili Zavod SR Slovenije za šolstvo, Gospodarska zbor- 
nica Slovenije in Zveza sindikatov Slovenije. Izvršni svet tudi ugotavlja, da 
se je zlasti v zadnjem obdobju bistveno razširil krog tistih, ki sodelujejo pri 
strokovnih pripravah. O tem priča že podatek, da v strokovnih svetih po- 
sebnih izobraževalnih skupnosti ter strokovnih komisijah za pripravo novih 
vzgojnoizobraževalnih programov sodeluje kar 319 strokovnjakov iz uporab- 
niških organizacij in skupnosti, iz obeh univerz, strokovnih društev in zdru- 
ženj ter iz vrst izvajalcev. 

V skladu s temi ugotovitvami Izvršni svet ocenjuje, da je bilo pri zago- 
tavljanju pogojev za postopno uveljavljanje zakona že doslej opravljeno ve- 
liko delo, ki predstavlja solidno strokovno osnovo za nadaljnja prizadevanja 
na tem področju. V svoji oceni pa je moral Izvršni svet izhajati zlasti iz dejstva, 
da uveljavljanje načel zakona o usmerjenem izobraževanju ni mogoče razu- 
meti le kot reformo šolskega sistema v ožjem pomenu besede, temveč kot re- 
formo, ki naj izhaja iz spremenjenih družbenoekonomskih odnosov, ki morajo 
prerasti dosedanja, v bistvu še vedno na proračunski miselnosti temelječa 
razmerja ter iz že dejanskega uveljavljanja neposredne pravice in odgovornosti 
delavcev za načrtovanje in izvajanje usmerjenega izobraževanja. Pri takem 
razumevanju preobrazbe vzgoje in izobraževanja pa ni mogoče mimo dejstva, 
da se novi družbenoekonomski odnosi in samoupravna razmerja na vzgojno- 
izobraževalnem področju, kakor jih opredeljuje zakon o svobodni menjavi 
dela na področju vzgoje in izobraževanja, šele začenjajo uveljavljati. 

Povsem na začetku so zlasti na področjih, kjer še niso ustanovljene 
posebne izobraževalne skupnosti. Tako vse dejavnosti in področja dela še niso 
sposobna v celoti prevzemati vseh obveznosti pri načrtovanju in uresničevanju 
usmerjenega izobraževanja, posebej še ob dejstvu, da so posebne izobraževal- 
ne skupnosti in njihovi strokovni sveti v zadnji fazi priprave predloga zakona 
o usmerjenem izobraževanju dobili še nekatere dodatne funkcije. Posledice 
takšnega stanja se kažejo zlasti v tem, da zagotavljanje kadrovsko-izobraževal- 
nih potreb ter planiranje razvoja usmerjenega izobraževanja še ni na ustrezni 
kvalitetni ravni in ne daje povsem ustreznih osnov za določene vrste zahtev- 
nosti in vsebine izobraževanja na posameznih področjih združenega dela. Tako 
programske zasnove, ki so jih sprejele posebne izobraževalne skupnosti, še 
vedno ne izhajajo iz dovolj proučenih izobrazbenih zahtev sodobnih proizvod- 
nih in delovnih procesov ter vsestranskega razvoja osebnosti v socialistični 
družbi. Na to kaže tudi veliko število pripomb in predlogov iz javne razprave 
o programskih zasnovah. 
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Zaradi navedenega v precejšnjem številu usmeritev ne bo mogoče pripra- 
viti vzgojnoizobraževalnih programov v celoti, kar pa seveda postavlja ude- 
ležence izobraževanja v teh programih v negotov položaj, saj jim na začetku 
izobraževanja ne bi bili znani v celoti tudi posamezni pogoji in možnosti iz- 
obraževanja v izbrani stroki oziroma na področju dela. Prav tako bi le delno 
oblikovani programi otežkočali uveljavljanje svobodne menjave dela. Na 
drugi strani pa se posledice še ne uveljavljenih družbenoekonomskih odnosov 
kažejo v težavah pri opredeljevanju obsega usmerjenega izobraževanja, uskla- 
jevanju zmogljivosti ter pri njihovi razporeditvi v skladu s potrebami zdru- 
ženega dela in družbe v celoti. 

Izvršni svet zato meni, da je potrebno zagotoviti več časa za uveljavitev 
novih družbenoekonomskih odnosov in samoupravnih razmerij na področju 
vzgoje in izobraževanja, kar bo hkrati z nastajanjem in usklajevanjem plan- 
skih dokumentov za srednjeročno obdobje 1981—1985 omogočilo zlasti teme- 
ljitejšo pripravo vseh vzgojnoizobraževalnih programov ter sporazumevanje o 
izobraževalnih zmogljivostih ter o njihovi razmestitvi. 

Izvršni svet z amandmaji k 215., 216., in 223. členu zakona o usmerjenem 
izobraževanju, ki ste jih prejeli z gradivom za današnjo sejo, predlaga glede 
postopnega uvajanja novih vzgojnoizobraževalnih programov v srednjem ozi- 
roma visokem izobraževanju prožnejšo rešitev, s katero zakon zavezuje upo- 
rabnike in izvajalce, da začnejo izvajati nove vzgojnoizobraževalne programe 
v prvih letnikih srednjih šol s šolskim letom 1981/82 oziroma v prve letnike 
višjih in visokih šol s šolskim letom 1985/86. Hkrati pa omogoča uporabnikom 
in izvajalcem, da na tistih področjih, kjer bodo že zagotovili ustrezne pogoje, 
to je vse programe usmeritev, usklajeno mrežo šol in usposobljene učitelje, 
začnejo uvajati nove vzgojnoizobraževalne programe že s šolskim letom 
1980/81 oziroma v visokem šolstvu z letom 1984/85. 

Izvršni svet posebej poudarja, da predlagani amandmaji ne pomenijo 
odlaganja reforme, temveč so le izraz težnje, da z intenzivnim družbenopoli- 
tičnim in strokovnim delom zagotovimo postopno toda učinkovito in uspešno 
praktično uveljavitev vseh načel preobrazbe vzgoje in izobraževanja, ki je v 
bistvu sestavina, pogoj in rezultat širše družbene preobrazbe. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Kejžar! Dr. Lojze Ude, 
predsednik Zakonodajno-pravne komisije ima besedo! 

Dr. Lojze Ude: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zakonodajno-pravna komisija se strinja z vsemi amandmaji medzborovske 
skupine delegatov in z amandmaji, ki jih je danes predložil Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Kot je razvidno iz dodatnega poročila Zakonodajno-pravne komisije, ve- 
čina amandmajev, ki ste jih danes prejeli, pomeni v bistvu tudi realizacijo 
stališč, ki jih je zavzela Zakonodajno-pravna komisija. Obstaja le malenkostno 
neskladje pri 174. členu, kjer medzborovska skupina delegatov predlaga, da 
naj bi se za dela in naloge, ki jih opravlja vzgojitelj, predvidela višja ali vi- 
soka izobrazba, medtem ko Izvršlni svet vztraja pri stališču, ki je izraženo v 
predlogu zakona, da naj bi bila za dela in naloge, ki jih opravlja vzgojitelj, 
predvidena najmanj višja izobrazba. Moram reči, da je vsebinsko in pravno- 
formalno rešitev enaka. Kasneje bo mogoče z vzgojnoizobraževalnimi pro- 
grami in s samoupravnimi splošnimi akti vzgojnoizobraževalnih organizacij 
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dokončno določiti, za katera dela in naloge je potrebna visoka izobrazba, za 
katera pa višja strokovna izobrazba vzgojiteljev. V bistvu vsebinskega ne- 
skladja ni, zato predlagamo, naj zbori sprejmejo amandma medzborovske sku- 
pine delegatov. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Prosimo še druge poročevalce 
naših odborov in komisij, da se glede tega vprašanja opredelijo. Besedo ima 
poročevalec Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem, tovariš Jer- 
nej Rovšek! 

Jernej Rovšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin je na seji 
dne 19. marca 1980 sprejel amandmaje k 31., 78, 118., 151. in 153. členu pred- 
loga zakona o usmerjenem izobraževanju. Glede na to, da je medzborovska 
skupina delegatov povzela amandmaje odbora k 31., 78., 118. in 153. členu, jih 
odbor umika. 

Odbor prav tako umika amandma k 151. členu predloga zakona, glede na 
večinsko stališče, da naj statute izobraževalnih organizacij potrjujejo skup- 
ščine družbenopolitičnih skupnosti. Rešitev, ko jo predlaga medzborovska sku- 
pina delegatov, je tudi v skladu z načelnim stališčem odbora, da ni utemeljeno 
razlikovanje glede potrjevanja statutov izobraževalnih organizacij med repu- 
bliškim in občinskim nivojem. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo od poročevalcev besedo? (Ne.) 
Sedaj pa prosim tovariša Nika Lukeža, poročevalca medzborovske skupine 
delegatov, da poroča zboru o obsežnem delu skupine. 

Niko Lukež: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Vsi trije zbori Skupščine SR Slovenije in Skupščina Izobraževalne skupnosti 
Slovenije so na seji dne 25. marca 1980 obravnavali predlog zakona o usmer- 
jenem izobraževanju in sklenili, da zaradi velikega števila amandmajev sejo 
prekinejo ter jo nadaljujejo 9. aprila 1980. Zbori so ustanovili medzborov- 
sko skupino delegatov, ki je vse predlagane amandmaje proučila in povzela 
del amandmajev Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije in Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije, delno pa oblikovala nove amandmaje k 
predlogu zakona. 

Skupina je povzela amandmaje Zakonodajno-pravne komisije Skupščine 
SR Slovenije k 2, 8., 9., 11., 15., 26., 30, 31, 32, 33, 36, 40., 42., 51., 54., 
63, 75, 106, 107, 121, 152, 153, 156, 157, 159, 166. in 214. členu ter amand- 
maje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 3, 7, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 
57, 75, 101, 113, 155, 214. in 221. členu predloga zakona. 

Skupina je na podlagi predlaganih amandmajev ter na podlagi drugih 
predlogov, pobud in pripomb, ki so bili poslani zborom, ter na podlagi stališč 
in predlogov Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije oblikovala 
amandmaje k 10, 24, 38, 45, 64, 66, 67, 68, 69, 69. a, 78, 96, 99, 105, 
108, 118, 118. a, 119, 151, 174, 182. a, 183, 186, 206, 207, 208, 215. a in 218. 
členu. 

Medzborovska skupina delegatov je v obeh svojih poročilih z dne 1. in 8. 
aprila 1980, obrazložila predlagane amandmaje. Posebej pa skupina delegatov 
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opozarja na nekaj amandmajev, ki so vsebinske narave in zato potrebujejo 
podrobnejšo obrazložitev. 

1. Amandma k 94. členu je medzborovska skupina povzela po Zakonodajno- 
pravni komisiji. Iz tega amandmaja izhaja, da si morajo delavci v temeljnih 
organizacijah oziroma v delovnih skupnostih pred sprejemom in izvajanjem 
programov za izpopolnjevanje in usposabljanje pridobiti mnenje ustreznega 
strokovnega sveta posebne izobraževalne skupnosti. Medzborovska skupina de- 
legatov meni, da je intencija zakona o usmerjenem izobraževanju med drugim 
tudi, da obravnava usposabljanje z delom kot sestavni del sistema usmerje- 
nega izobraževanja. Zakon mora zato zagotoviti, da bodo temeljne organiza- 
cije oziroma delovne skupnosti, kadar bodo organizirale in izvajale za svoje 
potrebe ali za potrebe več organizacij združenega dela usposabljanje z delom 
ali izpopolnjevanje, sprejele programe, ki bodo tudi s strokovne plati zagotovilo 
za stalno dopolnjevanje in širjenje znanja ter usposabljanje delavcev. 

Izvajanje usposabljanja z delom in izpopolnjevanje po programih, h ka- 
terim strokovni svet posebnih izobraževalnih skupnosti ne bi prispeval stro- 
kovnega mnenja, bi jemalo takemu usposabljanju vrednost in ga ne bi v za- 
dostni meri uveljavljalo. Treba je tudi poudariti, da strokovni svet posebne 
izobraževalne skupnosti ni organ izven organizacije združenega dela, ampak 
je kot organ posebne izobraževalne skupnosti njihov lasten strokovni organ, 
na katerega delovanje lahko vplivajo. 

Ob predlaganem amandmaju Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR 
Slovenije pa se je odprlo vprašanje, ali je treba za vsak program izpopolnje- 
vanja in usposabljanja pridobiti mnenje strokovnega sveta posebne izobraže- 
valne skupnosti. Ce pravilno razumemo, 4. odstavek 6. člena predloga zakona 
ni mogoče šteti za usposabljanje z delom tisto usposabljanje, ki omogoča le 
pridobitev zmožnosti za opravljanje posameznih opravil in seznanitev delavcev 
s posamičnimi operacijami v delovnem procesu. Da pa v praksi ne bi priha- 
jalo do različnih tolmačenj te določbe, predlaga skupina nov 4. odstavek, v ka- 
terem se konkretno opredeljujejo programi, za katere ni potrebno pridobiti 
mnenja ustreznega strokovnega sveta posebne izobraževalne skupnosti. 

2. Na podlagi stališč in predlogov Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije je skupina proučila celotno poglavje, ki ureja pogoje za vklju- 
čitev v izobraževanje. 

64. a člen vsebinsko povzema amandma Zakonodajno-pravne komisije. 
S tem amandmajem se na splošno urejajo pogoji, ki jih morajo izpopolnjevati 
udeleženci izobraževanja pri vključevanju v izobraževanje po določenem 
vzgojnoizobraževalnem programu oziroma pri vključevanju v izbirne dele tega 
programa. Pri tem je posebno pomembna vloga posebnih izobraževalnih skup- 
nosti. Uporabniki in izvajalci v njih določijo programe, ki so ustrezni za na- 
daljnje izobraževanje po programu enake ali različne zahtevnosti; glede na 
naravo izobraževanja pa tudi vrsto in obseg delovnih izkušenj, ki jih mora 
imeti kandidat, da se lahko vključi v vzgojnoizobraževalni program. Poleg 
tega pa morajo določiti tudi vrsto in obseg znanj, ki jih morajo obvladati kan- 
didati, ki nimajo zaključnega ustreznega predhodnega programa. Ta določba 
zavezuje uporabnike in izvajalce v posebnih izobraževalnih skupnostih, da 
uredijo vse vrste prehajanja iz manj v bolj zahtevne programe, pa tudi pre- 
hajanja iz ene smeri v drugo. 

Eno temeljnih izhodišč pri oblikovanju sistema usmerjenega izobraževanja 
je omogočanje kandidatom vključevanje v izobraževanje na podlagi znanja, 
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ki omogoča uspešno nadaljevanje izobraževanja v kateremkoli programu ozi- 
roma smeri izobraževanja. Kandidati lahko nadaljujejo izobraževanje po za- 
htevnejšem vzgojnoizobraževalnem programu, kadar so uspešno zaključili iz- 
obraževanje po ustreznem predhodnem programu, ali pa so s preizkusom zna- 
nja dokazali, da obvladajo znanja, ki so potrebna za vključitev v izobraže- 
vanje po določenem programu. To načelo je izpeljano pri vključitvi v izobra- 
ževanje po programih srednjega izobraževanja, po nadaljevalnih programih 
srednjega izobraževanja in po programih za pridobitev višje oziroma visoke 
izobrazbe (členi 66, 67 in 68). 

V posameznem vzgojnoizobraževalnem programu za pridobitev višje ali 
visoke strokovne izobrazbe se lahko določi, da morajo tudi tisti kandidati, ki 
so končali izobraževanje po ustreznem predhodnem izobraževanju, s preizku- 
som znanja iz posameznih predmetov ali skupin predmetov ter praktična zna- 
nja. Ta znanja morajo dokazati pri preizkusu znanja tudi tisti kandidati, ki 
se niso izobraževali po ustreznem predhodnem programu oziroma sploh nimajo 
končanega predhodnega programa izobraževanja. To pa ne pomeni, da bodo ti 
kandidati opravili dva preizkusa znanja, ker bodo v preizkus znanja vključena 
vsa znanja iz posameznih predmetov ali skupin predmetov kot sestavina enot- 
nega obsega takega preizkusa znanja. Vsebino preizkusa znanj, ki jih morajo 
dokazati kandidati, določi Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraže- 
vanje, in sicer takrat, kadar je potrebno preveriti tako imenovana splošna 
znanja ter strokovni svet ustrezne izobraževalne skupnosti kadar gre za pre- 
verjanje tako imenovanih ožjih strokovnih in praktičnih znanj. 

3. Medzborovska skupina je še enkrat proučila amandmaje k 99. členu ter 
oblikovala svoj amandma k temu členu. Pomanjkljivost tega člena je bila v 
tem, da je urejal le ponavljanje v okviru iste smeri, ni pa uredil vprašanja 
večkratnega prehajanja v druge smeri ali drug vzgojnoizobraževalni program. 
Zato je v dodatku k drugemu odstavku tega člena medzborovska skupina ob- 
likovala amandma, ki določa, da se za ponavljanje šteje tudi sprememba smeri 
ali vzgojnoizobraževalnega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejš- 
njem programu oziroma smeri. S tem je dejansko dana samo enkrat možnost 
ponavljanja oziroma prepisa v srednjem izobraževanju in enkrat možnost po- 
navljanja oziroma prepisa v visokem izobraževanju. 

Skupina je z amandmajem za nov tretji odstavek oblikovala določbo, Id 
omogoča udeležencem izobraževanja iz dela ali ob delu nadaljevanje izobra- 
ževanja ali ponovno vključitev v vzgojnoizobraževalni program ne glede na 
to, če je ta že kot učenec oziroma študent izkoristil možnost enkratnega po- 
navljanja. Če tega določila ne bi bilo, bi bilo mogoče sedanjo določbo razla- 
gati tudi tako, da tisti, ki so se vključili v delo, nimajo kasneje nobene mož- 
nosti več za izobraževanje. 

4. Medzborovska skupina delegatov je na svoji zadnji seji na predlog Za- 
konodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije ponovno proučila amand- 
maje k 182. in 183. členu predloga zakona ter s tem v zvezi tudi k 186. členu 
predloga zakona, ki urejajo izvolitev v naziv, odvzem naziva ter sestavo in 
način dela habilitacijske komisije. Pri tem je menila, da bi bila ustreznejša 
rešitev, po kateri bi odgovornost za izvolitev v naziv v mnogo večji meri pre- 
vzel svet visokošolske temeljne organizacije, ki je sestavljen tako, da je v 
njem zagotovljeno uresničevanje posebnega družbenega interesa s soodločanjem 
delegatov uporabnikov, ustanoviteljev ter organov družbenopolitičnih skup- 
nosti in družbenopolitičnih organizacij. 
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Skupina je oblikovala amandma k zadnjemu odstavku 182. člena, po ka- 
terem si je dolžan svet visokošolske temeljne organizacije pred odločitvijo o 
izvolitvi v naziv pridobiti mnenje habilitacijske komisije, ki je glede na svojo 
sestavo poseben družbeni organ, ter kot taka daje mnenje oziroma oceno o 
primernosti kandidata za izvolitev v naziv po kriterijih, opredeljenih v 179. 
členu predloga zakona. S tem se tudi zagotavlja enotna politika pri izvolitvi 
v nazive na vseh visokošolskih temeljnih organizacijah. Glede na sestav sveta 
visokošolske temeljne organizacije in glede na funkcijo habilitacijske komisije 
pa njeno mnenje za svet visokošolske organizacije ni obvezno. 

Amandma k 183. členu predloga zakona, ki je predlagal drugačno sestavo 
habilitacijske komisije, je medzborovska skupina že zavrnila, vendar je še en- 
krat proučila razloge, ki so vodili predlagatelje tega amandmaja k predlaga- 
nju drugačne sestave. Pri tem je skupina menila, da habilitacijske komisije ni 
mogoče pojmovati kot organa sveta univerze in zato uveljavljati tripartitno 
sestavo v tem organu, temveč meni, da je habilitacijska komisija organ po- 
sebne vrste. Sklenila pa je predlagati zborom drugačen način volitev polovice 
članov habilitacijske komisije z amandmajem, katerega vsebina je v tem, da 
polovico članov habilitacijske komisije voli Skupščina SR Slovenije na pred- 
log Republiške konference SZDL Slovenije iz vrst družbenopolitičnih in drugih 
javnih delavcev. To pa je terjalo tudi oblikovanje amandmajev k ostalim po- 
stavkam v tem členu. 

Poleg teh vprašanj je medzborovska skupina delegatov še enkrat proučila 
možnosti uvedbe sodnega varstva zoper odločitev o izvolitvi v naziv. Pri tem 
je menila, da naj se sodno varstvo uvede proti odločitvi sveta visokošolske te- 
meljne organizacije o izvolitvi v naziv. Na osnovi take opredelitve je med- 
zborovska skupina oblikovala amandma k 182. členu v obliki novega 5. od- 
stavka, ki ureja sodno varstvo kandidatov za volitev v naziv. 

Seveda pa je bilo nujno, glede na tako preoblikovana 182. in 183. člena, 
predvideti tudi možnost, da habilitacijska komisija predlaga Skupščini SR 
Slovenije v presojo odločitev sveta visokošolske temeljne organizacije o iz- 
volitvi v naziv, kadar ta ni upošteval mnenja komisije. 

Medzborovska skupina delegatov je zavzela tudi stališče, da mora biti ne- 
gativno stališče habilitacijske komisije obrazloženo. Se zlasti zato, ker se od- 
govornost za izvolitev prenaša na svet visokošolske temeljne organizacije. 

Analogno s temi amandmaji pa je bilo potrebno preoblikovati tudi 186. 
člen predloga zakona, ki ureja odvzem naziva. 

5. 2e na svoji prvi seji je medzborovska skupina delegatov predlagala, 
skladno tudi s predlogi in stališči Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije, da naj predlagatelj ponovno prouči, ali so dejansko zagotovljeni 
vsi pogoji za pričetek uvajanja vzgojnoizobraževalnih programov srednjega 
izobraževanja po tem zakonu v šolskem letu 1980/81. Pri tem je opozorila na 
izdelavo vzgojnoizobraževalnih programov, zagotavljanje in usposabljanje 
zadostnega števila pedagoških kadrov, na vprašanje usklajevanja mreže šol 
in na druga pomembna vprašanja. Na podlagi tega je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije pripravil nov amandma k 215. členu glede postopnega uvajanja 
izobraževanja za pridobitev strokovne izobrazbe po tem zakonu. S tem amand- 
majem je medzborovska skupina delegatov soglašala. Ker pa je Izvršni svet k 
nekaterim določbam poglavja o predhodnih določbah dal nove amandmaje, 
je medzborovska skupina delegatov odstopila od amandmajev k 215. in 216. 
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členu ter soglaša tudi z novo oblikovanimi amandmaji Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije k 216. in 223. členu. 

Medzborovska skupina delegatov predlaga zborom, da njene amandmaje 
sprejmemo ter da ne sprejmemo amandmajev, ki jih je skupina zavrnila v 
svojih poročilih, v katerih je tudi navedla razloge za njihovo zavrnitev. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Lukež! Slišali smo 
torej mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, stališče Zakonodajno- 
pravne komisije in Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem ter do- 
volj široko in izčrpno obrazložitev amandmajev medzborovske skupine dele- 
gatov. 

O vseh amandmajih lahko torej pričnemo razpravo. Pred tem pa bi rada 
rekla, da bomo gotovo najbolj racionalno ravnali, če bomo glasovali o vseh 
amandmajih skupine delegatov skupaj ter o amandmajih Izvršnega sveta sku- 
paj. Seveda pa je zato potrebno, da najprej poveste, če imate kakšno vpraša- 
nje ali pomislek h kateremkoli posameznemu amandmaju, ki bi ga potem iz- 
vzeli iz celote in o njem glasovali posebej. Eden izmed takih amandmajev je 
amandma k 174. členu, kjer gre, kot ste slišali, za nesoglasje med našo med- 
zborovsko skupino in Izvršnim svetom glede izobrazbe vzgojiteljev. 

Posebej pa prosim delegate mesta Ljubljane, Nove Gorice in Maribora, 
ki so na prvem delu seje predložili amandmaje, da se opredelijo ali pri tistih 
amandmajih ali posameznem amandmaju vztrajajo ali pa jih umikajo. Besedo 
ima tovariš Niko Lukež, delegat mesta Ljubljane! 

Niko Lukež: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je včeraj imela ponovno sestanek in je sprejela vse 
amandmaje, ki jih predlaga medzborovska skupina delegatov. Seveda pa nismo 
razpravljali o amandmajih Izvršnega sveta, ker smo menili, da bo o njih ver- 
jetno še tekla razprava. 

Predsednica Silva Jereb: Ali to pomeni, da vi amandmaje mesta 
Ljubljane umikate? 

Niko Lukež: Da. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Janez Arse- 
njuk, delegat iz občine Maribor! 

Janez Arsenjuk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! V imenu skupine delegatov občine Maribor za delegiranje v Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije umikam amandmaje k 29., 111., 113., 121. in 151. čle- 
nu predloga zakona o usmerjenem izobraževanju, ker so naši amandmaji vse- 
binsko zajeti v amandmajih drugih predlagateljev, predvsem v amandmajih 
medzborovske skupine delegatov ali pa so zajeti v drugih sistemskih pred- 
pisih. 

Vendar imam še eno pripombo. Ker gre tu za izredno pomemben zakon, 
ki zadeva vse mlade generacije, ki se bodo nadalje izobraževale v naši družbi, 
mislimo, da bi bilo nujno z mnogo tanjšim posluhom sprejemati mnenja baze, 
predvsem mnenja izvajalcev in vseh družbenopolitičnih faktorjev v naši re- 
publiki. Predlagatelj je v predhodnih razpravah upošteval veliko pripomb, 



33. seja 333 

vendar menim, da je mnogo premalo upošteval mnenja baze. Zato je bilo 
danih tudi toliko amandmajev k predlogu zakona. Mislim, da bi morali v bo- 
doče z večjim posluhom sprejemati in obravnavati predloge in sugestije dele- 
gatske baze. 

Ob postopnem izvajanju oziroma prehajanju na usmerjeno izobraževa- 
nje pa postavljam vprašanje, kako bo s prehodom iz ene usmeritve v drugo 
v sedanji situaciji, kajti kolikor nam je znano, večina usmeritev ne bo šla v 
usmerjeno, izobraževanje to jesen, ampak šele naslednje leto? Ali ni tu nevar- 
nost, da bo del mladih izgubil eno leto, ker zakon določa, da prehajanje iz 
ene v drugo usmeritev pomeni ponavljanje. Na to vprašanje bi želeli dobiti 
danes ali pa kdaj pozneje strokovno obrazložitev. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Cvetko Gatnik, dele- 
gat iz Nove Gorice ima besedo! 

Cvetko Gatnik: Amandmaje umikamo. 

Predsednica Silva Jereb: Dobro, to pomeni, da sedaj formalno dru- 
gih amandmajev nimamo in tudi pomislekov k posameznim členom ne, razen 
k 174. členu. Zeli še kdo besedo preden preidemo na glasovanje? (Da.) Besedo 
ima tovariš Anton Bolko, delegat iz občine Idrija! 

Anton Bolko: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ne morem govoriti v imenu delegacije občine Idrija, ampak v svojem ime- 
nu, in sicer bi želel nekaj povedati v zvezi s 174. členom. Pričakoval sem, da 
se bo vendarle glasil, da naj bi vzgojitelj imel višjo oziroma visoko izobrazbo. 
Dobili smo gradivo, v katerem je bilo rečeno, da gre za redalkcijsko zadevo. 
Danes pa smo slišali, da to pravzaprav nima vsebinske vrednosti, da bi lahko 
veljalo prejšnje določilo in ostanemo pri višji izobrazbi. Oglašam ise namreč 
zato, ker izhajam s tega področja dela, zaposlen sem v dijaškem domu. Sogla- 
šam z vsemi kolegi, ki delamo v dijaških domovih, da bi tudi tu pedagoški 
kader moral imeti visoko izobrazbo in se izenačiti s pedagoškim kadrom v 
usmerjenem izobraževanju, kjer se zahteva visoka izobrazba. 

Če se ne motim, so pred dvema letoma na Filozofski fakulteti odprli poseb- 
no usmeritev za pedagoški kader v dijaških domovih, da si lahko pridobimo 
visoko izobrazbo. Veliko je bilo posvetovanj, razgovorov in tudi želja s strani 
Zavoda za šolstvo in inšpektorjev, da naj bi si tudi vzgojitelji pridobili visoko 
izobrazbo, da naj študirajo ob delu. Če se bo ta člen glasil, da naj ima vzgo- 
jitelj najmanj višjo izobrazbo, se verjetno vsebinsko in pravno res nič ne iz- 
gubi, vendar pa se izgubi motivacijska vrednost. Namreč mlajši kader, ki ima 
sedaj višjo izobrazbo, verjetno ne bo dovolj motiviran, da bi si pridobil visoko 
izobrazbo. 

Po drugi strani pa gre tukaj tudi za finančno vprašanje. Dijaški domovi 
v zadnjih letih niso več financirani tako, kot so bili včasih. Pedagoški kader 
ne dobi toliko finančnih sredstev za osebne dohodke kot pred leti, ko so bili 
še neki posebni dodatki glede na težje delovne pogoje. Zato se vzgojitelji 
v dijaških domovih prizadevajo, da bi si pridobili visoko izobrazbo, da bi bili 
potem tudi ustrezno vrednoteni. Zaenkrat bi dejal, da bi imel ta člen, če bi se 
glasil: »višja ali visoka izobrazba«, večjo motivacijsko vrednost. 
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Predsednica Silva Jereb: Želi še kdo besedo? (Da.) Besedo ima to- 
variš Marko Kobe, delegat iz občine Črnomelj! 

Marko Kobe: Tovarišice in tovariši delegati, tovarišica predsednica! 
Predlog, ki ga je dal delegat iz Maribora, mi je dal misliti, kaj bo res s tistimi, 
ki morda ne bodo imeli možnosti za prehod v svojo usmeritev, ker še ne bodo 
šle vse srednje šole v naslednjem šolskem letu v usmerjeno izobraževanje po 
tem zakonu. Zato naj bi se, če je mogoče, dalo Republiškemu komiteju za 
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo pooblastilo zakonske veljave, da 
bi take primere obravnaval posamezno in da se ne bi štelo takšnim učencem, 
da so ponavljali letnik, ker bi jim s tem onemogočili morebitno ponavljanje 
kdaj kasneje. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Tovariš Ivan Camžek, delegat iz 
občine Logatec ima besedo! 

Ivan Camžek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Predlagamo dopolnitev k amandmajem medzborovske skupine delegatov 
k predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju, in sicer predlagamo, da se 69. a 
člen dopolni tako, da bi se glasil: »Preizkus znanja se opravlja neposredno 
po končanem srednjem izobraževanju.« 

Obrazložitev. Osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni sa- 
mozaščiti predvideva, da učenci po končanem srednjem izobraževanju, pre- 
den začno študij na višji ali visoki šoli, odslužijo vojaški rok, ki traja eno 
leto, pod pogojem, da so se vpisali v višjo ali visoko šolo. Ker pa je preizkus 
znanja pogoj za nadaljevanje šolanja, se mora le-ta opraviti takoj po končanem 
srednjem izobraževanju. 

Predsednica Silva Jereb: Vaš predlog formalno ni amandma, ker 
nima potrebnih podpisov delegatov v skladu s poslovnikom. Moramo pa vpra- 
šati za mnenje še Zakonodajno-pravno komisijo in Izvršni svet. 

V skladu z dogovorom pa bomo amandma k 69. a členu izvzeli in o njem 
glasovali posebej. 

Besedo ima predstavnik predlagatelja, tovariš Leopold Kejžar! 

Leopold Kejžar: Kolikor je mogoče v tem trenutku presoditi, me- 
nim, da takšna dopolnitev ne bi bila potrebna. Namreč, kadar gre za nadalje- 
vanje izobraževanja neposredno po srednji šoli, se opravlja preizkus znanja 
v okviru postopka za vpis, ki je tako ali tako v tem časovnem roku in je zato 
to samo po sebi zagotovljeno. Za vse tiste primere, ko se bodo učenci vključe- 
vali v izobraževanje kasneje, na primer po nekaj letih dela ali podobno, ta- 
krat pa bi bila taka dopolnitev verjetno nesmiselna. Zavezovala bi nekoga, ki 
se bo čez pet let prijavil kot kandidat za vpis na višješolski študij, da takoj 
po zaključnem srednjem izobraževanju opravlja preizkus znanja izven vpisne- 
ga postopka, kar pa bi bilo seveda tudi v nasprotju s predloženo ureditvijo. 
Zato menimo, da je ta bojazen odveč in da je interes tistih učencev, ki bodo 
odšli po končani srednji šoli kot študenti na odslužitev vojaškega roka, zava- 
rovan. 
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Predsednica Silva Jereb: Tovariš Lukež, ali se strinjaš z mnenjem, 
ki ga je dal tovariš Kejžar?- (Se strinja.) 

Mislim, da je stvar pojasnjena. Tovariš dr. Ude, želiš še ti besedo? (Ne.) 
Zeli še kdo besedo? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Delegati iz občin Maribor, Nova Gorica in mesta Ljubljana so 
amandmaje umaknili, tako da bomo najprej glasovali o amandmajih med- 
zborovske skupine delegatov. Glasovah bomo o amandmajih k 2, 3., 7, 8., 9., 
10., 11., 12., 15., 31., 33., 75, 214., 16., 18, 19, 20, 23, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 
40, 42, 45, 51, 54, 57, 63, 64. a, 66, 67, 68, 69, 75, 75. a, 78, 96, 99, 101, 
105, 106, 107, 108, 113, 118, 118. a, 119, 121, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 
159, 166, 182, 182. a, 183, 186, 206, 207, 208, 214. a, 215. a, 218. in k 221. a 
členu. 

O amandmajih k 69. a členu in k 174. členu bomo glasovali posebej. 
Dajem torej navedene amandmaje medzborovske skupine delegatov na 

glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sprejeli amandmaje k 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 
31, 33, 75, 214, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 45, 51, 
54, 57, 63, 64. a, 66, 67, 68, 69, 75, 75. a, 78, 96, 99, 101, 105, 106, 107, 
108, 113, 118, 118. a, 119, 121, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 159, 166, 182, 
182. a, 183, 186, 206, 207, 208, 214. a, 215. a, 218. in 221. a členu, ki jih je 
predložila medzborovska skupina delegatov. 

Zdaj bomo glasovali o amandmaju skupine delegatov k 174, členu. Sli- 
šali ste mnenje predstavnikov Izvršnega sveta in Zakonodajno-pravne komi- 
sije in mnenje tovariša Boljka iz Idrije. Kdor je za amandma medzborovske 
skupine delegatov naj prosim glasuje! (37 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(6 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandma medzborovske 
skupine delegatov k 174. členu. 

Zdaj bomo posebej glasovali še o amandmaju k 69. a členu. Kdor je za 
amandma medzborovske skupine delegatov k 69. a členu, naj prosim glasuje! 
(52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma medzborovske skupine 
delegatov k 69. a členu. 

Prehajamo na glasovanje o amandmajih Izvršnega sveta k 215, 216. in 
223. členu. Skupina delegatov je že uvodoma povedala, da s tem amandmajem 
soglaša, prav tako predstavnik Zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za 
amandmaje Izvršnega sveta k 215, 216. in 223. členu, naj prosim glasuje! (53 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo Vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel amandmaje Izvršnega sveta k 
215, 216. in 223. členu. 

Sedaj moramo glasovati še o predlogu zakona o usmerjenem izobraževa- 
nju v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (53 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o usmerjenem 
izobraževanju. 

Predlagam, da bi zbor sprejel še naslednji delovni sklep: 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v četrtem trimesečju 1980 poroča 
o rezultatih postopnega uvajanja usmerjenega izobraževanja, v juniju 1981. 
leta pa naj predloži celovito poročilo o pripravah na pričetek šolskega leta 
1981/82. 

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. 
Sedaj moramo počakati, da ugotovimo, če bo potrebno usklajevanje s 

Skupščino Izobraževalne skupnosti Slovenije ali z Zborom združenega dela. 
Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.20 in se je nadaljevala ob 10.50.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo z našim delom. Obveščeni 
smo, da Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije ni sprejela amandmaja 
medzborovske skupine delegatov k 174. členu. To je tisti člen, ki določa izo- 
brazbo vzgojitelja in o katerem je tekla beseda v našem zboru. Medtem se je 
sestala medzborovska skupina delegatov in bo predlagala zborom predlog za 
uskladitev besedila zakona. Besedo ima poročevalec stkupine, tovariš Niko 
Lukež! 

Niko Lukež: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Medzborovska skupina se je sestala in ugotovila, da je Zbor združenega dela 
sprejel isti predlog kot naš zbor. Vendar pa je Skupščina Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije kot četrti zbor, kjer se uresničuje svobodna menjava dela 
oziroma družbenoekonomski odnosi, sprejela predlog Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije. Medzborovska skupina je sprejela predlog Izobraževalne 
skupnosti Slovenije in predlaga, da zbori sprejmejo besedilo, kot ga pred- 
laga Izvršni svet. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa tovariš Lukež! Slišali ste torej, 
da medzborovska skupina delegatov daje v tem primeru prednost odločitvi 
Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije, ki je za svojo odločitev imela 
seveda razloge, med drugim tudi v družbenoekonomskih odnosih. Sedaj mo- 
ramo ponovno glasovati, in sicer o osnovnem besedilu 174. člena, ki se glasi: 
»Vzgojitelj je lahko, kdor ima najmanj višjo strokovno izobrazbo.« Slišali 
smo, da sta s formalno-pravnega vidika obe rešitvi sprejemljivi. 

Preden preidemo na glasovanje, pričenjam razpravo o besedilu tega člena. 
Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glaso- 
vanje. Kdor je za osnovno besedilo 174. člena, naj prosim, glasuje! (41 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Dva dele- 
gata.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel osnovno besedilo 174. 
člena. 

Sedaj moramo še enkrat glasovati o predlogu zakona v celoti. Kdor je za 
predlog zakona o usmerjenem izobraževanju, naj prosim glasuje! (48 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor občin soglasno sprejel predlog zakona o usmerje- 
nem izobraževanju. 
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Ob tem bi se rada zahvalila medzborovski skupini, predlagatelju, Sociali- 
stični zvezi in vsem, ki so pri tem delu intenzivno in aktivno sodelovali. 

Pravkar sem bila obveščena, da je predlog zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju sprejet v enakem besedilu v vseh zborih Skupščine SR Slovenije in v 
Skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije. Zahvaljujem se vam za udelež- 
bo na današnji seji in zaključujem sejo Zbora občin. 

(Seja zbora je bila končana ob 11.05.) 
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34. seja 

(2. aprila 1980) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin Skupščine SR Slovenije 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
34. sejo Zbora Skupščine SR Slovenije. 

Po 15. členu poslovnika Zbora občin moramo na začetku vsake seje, preden 
določimo dnevni red, izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in pripravi poročilo za zbor. 

V to komisijo predlagam, po abecednem redu občin, naslednje delegate: 
za predsednika tovariša Franca Cešareka, delegata iz Ribnice, tovariša Rudija 
Lenarta, delegata iz Slovenske Bistrice, in tovariša Viktorja Mravljaka, dele- 
gata iz Slovenj Gradca za člana. 

Kdor se s tem predlogom strinja, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja za 34. sejo Zbora občin izvoljeni: za pred- 
sednika Franc Češarek, za člana Rudi Lenart in Viktor Mravljak. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se sestane, pregleda pooblastila in se- 
stavi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da ostanete na svojih mestih, 
ker bo komisija hitro opravila svoje delo. 

Zaradi bolezni sekretarja bo danes njegovo delo opravljala tovarišica 
Metka Lukman, namestnica sekretarja Zbora občin. 

Ker bi radi, da bi Izvršni svet in drugi morebitni naslovniki odgovorili 
na delegatska vprašanja po možnosti že ob koncu današnje seje zbora, prosim 
tiste delegate, ki imate pripravljena pismena delegatska vprašanja, da jih od- 
daste namestnici sekretarja zbora. Prav tako vas prosim, da se tisti, ki tega še 
niste storili, prijavite za razpravo. Ce je kdo od delegatov danes prvič na seji 
zbora, naj povem, da bomo od glasovanja o predlogu dnevnega reda dalje gla- 
sovali z glasovalno napravo. 
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Obveščam vas tudi, da je Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije na 
seji dne 25. marca 1980 uskladila besedilo predloga zakona o pripravništvu, 
strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni 
upravi in pravosodju. Zbor občin je omenjeni predlog sprejel na seji dne 20. 
februarja 1980. Lahko ugotovimo, da je bil predlog zakona sprejet v vseh pri- 
stojnih zborih v enakem besedilu in je tako zakon v Skupščini sprejet. 

Sporočam vam tudi, da je medzborovska skupina delegatov že pregle- 
dala vse amandmaje k predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju in pri- 
pravila poročilo. Verjetno ste ga danes že dobili v občine, tako da bi do seje 
9. aprila 1980 imeli vendarle nekaj časa, da gradivo pregledate in določite 
smernice vašemu delegatu, ki se bo udeležil te seje, ko bomo opravili glaso- 
vanje o amandmajih. 

Ker vidim, da je Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpraša- 
nja končala delo, prosim predsednika komisije, da poda poročilo. 

Franc Češarek: Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja daje naslednje poročilo o pregledu pooblastil za 34. sejo Zbora občin, 
ki je bila sklicana za 2. april 1980 ob 9. uri v mali dvorani poslopja Skupščine 
SR Slovenije. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je na podlagi 16. 
člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov za sejo zbora in 
iz teh pooblastil ugotovila, da se udeležujejo današnjega zasedanja delegati 
vseh občin v SR Sloveniji in delegati mesta Ljubljane in Obalne skupnosti 
občin Koper, razen delegatov iz občin Lendava, Ljutomer in Sevnica. 

Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih predložili delegati, neoporečna. Zato v smislu 1. odstavka 17. člena 
poslovnika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem verificira 
pooblastila delegatov za današnjo 34. sejo zbora. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Prehajamo na razpravo o 
poročilu. Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.) Ce ne, potem prosim, da glasujete. 
Kdor je za poročilo, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral poobla- 
stila delegatov za 34. sejo Zbora občin. Ugotavljam, da je zbor sklepčen in da 
lahko pravno vel javno razpravlja in sklepa. 

Na sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije povabljeni še predstavniki Republiške konference SZDL Slovenije, 
Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in Skupnosti slovenskih občin 
k vsem točkam dnevnega reda, Zadružne zveze Slovenije, Turistične zveze 
Slovenije, Koordinacijskega odbora za družbene organizacije in društva pri 
Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze k 6. in 7. točki dnevnega 
reda, Biotehniške fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani k 10. točki 
dnevnega reda in Visoke tehniške šole v Mariboru k 11. točki dnevnega reda 
po sklicu. 

Seje zbora se udeležujejo: tovarišica Mara Žlebnik, podpredsednica Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije in drugi njegovi predstavniki pri posa- 
meznih točkah dnevnega reda, tovariš Dušan Dolinar, sekretar Republiškega 
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odbora Sindikata delavcev gostinstva in turizma za Republiški svet Zveze sin- 
dikatov Slovenije, tovariš Milan Ritonja, član Izvršnega odbora Skupnosti 
slovenskih občin, tovariš Andrej Petelin, predsednik Zadružne zveze Slovenije 
za Zadružno zvezo Slovenije, tovariš Leopold Krese, predsednik Turistične 
zveze Slovenije, dr. France Bučar, dekan, in tovariš Dušan Ogrin, profesor na 
Biotehniški fakulteti Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, ter dr. Ante 
Crnac, prodekan na Visoki tehniški šoli v Mariboru. 

Zbor hkrati obveščam, da so na seji navzoči kot poročevalci delovnih teles 
našega zbora in Skupščine: tovariš Karel Sukič, član Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj, Roman Mavri, član odbora za družbenopolitični 
in komunalni sistem, tovariš Albin Levičnik, član Odbora za finance, tovariš 
Stanko Lebar, član Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja 
in varstvo okolja, dr. Lojze Ude, predsednik Zakonodajno-pravne komisije, to- 
varišica Marjeta Adorjan, članica Komisije za narodnosti, tovariš Filip Doli- 
nar, član Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, in tovariš 
Jože Eržen, član Komisije za družbeno nadzorstvo in hkrati poročevalec Ko- 
misije za pravosodje. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 34. Seje Zbora občin. 

Z dopisom z dne 21. marca 1980 sem dnevni red seje razširila še s pred- 
logom zakona o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v republiški 
sklad skupnih rezerv za leto 1979 za zavezance, ki niso sprejeli samoupravnega 
sporazuma. 

Ker je Izvršni svet z dopisom z dne 1. aprila 1980 umaknil predlog za iz- 
dajo zakona o dopolnitvi obrtnega zakona in predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brez- 
poselnosti, umikam z dnevnega reda 4. in 5. točko. Dopisa Izvršnega sveta ste 
dobili danes na klop. 

Ker Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ni pred- 
ložila nobenega odloka, umikam z dnevnega reda tudi 13. točko, to je volitve 
in imenovanja. 

Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 34. seje Zbora občin, 
2. poročilo o poteku planskih aktivnosti in o problemih usklajevanja 

razvoja v SR Sloveniji, 
3. informacija o uresničevanju nalog in usmeritev iz resolucije o politiki 

izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1980, 
4. informacija o uresničevanju srednjeročnega načrta in o nekaterih pro- 

blemih slovenskega turizma, 
5. predlog za izdajo zakona o turistični dejavnosti, 
6. predlog za izdajo zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stano- 

vanj in stavb v SR Sloveniji v letu 1981, 
7. predlog zakona o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz vlaganj v 

energetske objekte, 
8. predlog zakona o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v 

republiški sklad skupnih rezerv za leto 1979 za zavezance, ki niso sprejeli sa- 
moupravnega sporazuma, 
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9. soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta Visokošolske temeljne 
organizacije združenega dela za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze 
Edvarda Kardelja v Ljubljani, 

10. soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta Visokošolske delovne 
organizacije Visoke tehniške šole v Mariboru ter statutov njenih temeljnih 
organizacij in k samoupravnemu sporazumu o združitvi v Visoko tehniško šolo 
v Mariboru, 

11. predlog periodičnega delovnega načrta Zbora občin Skupščine SR Slo- 
venije za II. trimesečje 1980 in 

12. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli o takem dnevnem redu kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne, potem prosim, 

da glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno določen, 
tako kot sem ga danes predlagala. Tak dnevni red ste dobili danes tudi na klop. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 
veščam, da bomo z delegati Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega 
zbora na skupnem zasedanju poslušali uvodni obrazložitvi k 2. in 3. točki 
dnevnega reda, to je k poročilu o poteku planskih aktivnosti in o problemih 
usklajevanja razvoja v SR Sloveniji, ki jo bo podal tovariš Vitja Rode, pod- 
predsednik Izvršnega sveta in predsednik Odbora Izvršnega sveta za družbeno- 
ekonomsko ureditev, za družbeni plan in razvoj in k informaciji o uresniče- 
vanju nalog in usmeritev iz resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije v letu 1980, ki jo bo podal tovariš Jože Hujs, podpredsednik Iz- 
vršnega sveta in predsednik Odbora Izvršnega sveta za tekočo gospodarsko in 
socialno politiko. Nato pa bomo z delegati Zbora združenega dela na skupnem 
zasedanju poslušali še uvodno obrazložitev k 4. in 5. točki dnevnega reda, to je 
k informaciji o uresničevanju srednjeročnega načrta in o nekaterih problemih 
slovenskega turizma in k predlogu za izdajo zakona o turistični dejavnosti, ki 
jo bo podal tovariš Franc Razdevšek, član Izvršnega sveta in predsednik Ko- 
miteja Izvršnega sveta za turizem. Po skupnem zasedanju bomo nadaljevali 
sejo našega zbora v tej dvorani. 

Sedaj vas pa prosim, da gremo skupaj v veliko dvorano, da opravimo 
skupno zasedanje. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10.55.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo s sejo našega zbora. Rada 
bi vam povedala, da so med tem prišli tudi delegati iz občin Lendava, Ljuto- 
mer in Sevnica. To se pravi, da je na seji navzočih 62 delegatov. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poročilo o po- 
teku planskih aktivnosti in o problemih usklajevanja razvoja v SR Sloveniji. 

Poročilo je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 
Njegov predstavnik je tovariš Zivko Pregelj, namestnik direktorja Zavoda SR 
Slovenije za družbeno planiranje. Uvodno obrazložitev smo pravkar poslušali 
na skupnem zasedanju. Poročilo je bilo objavljeno v prilogi 4 Poročevalca z 
dne 3. marca tega leta. Poročilo sta obravnavala Odbor za družbenoekonom- 
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ske odnose in razvoj in Odbor za finance, ki sta zboru predložila skupno 
pismeno poročilo. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Danes ste na klop prejeli tudi predlog sklepa, ki naj bi ga sprejel naš 
zbor. Predlog sklepa je bil pripravljen na podlagi razprave o poročilu v de- 
lovnih telesih zbora. Prosim razpravljalce, da bi se v s.vojih razpravah, če se le 
da, opredelili tudi do tega dokumenta. Zboru pa predlagam, da v smislu 47. 
člena poslovnika našega zbora imenujemo skupino delegatov, ki bo spremljala 
razpravo o tej in o naslednji točki dnevnega reda, in bi nato predlagala zboru 
morebitne spremembe oziroma dopolnitve predloga sklepa, ki bi izhajale iz 
razprave na seji sami, delno bo pa morebiti potrebno upoštevati korigirane 
uvodne besede, ki so seveda novejšega datuma od dokumentov, ki smo jih 
dobili za razpravo in sklepanje na samem zboru. 

V to skupino bi, če mi dovolite, kar sama predlagala poročevalca obeh od- 
borov, tovariša Karla Sukiča, člana Odbora za družbeno-ekonomske odnose in 
razvoj in delegata iz občine Murska Sobota, tovariša Albina Levičnika, člana 
in poročevalca Odbora za finance in tovariša Iva Zormana, člana Odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj in delegata iz Cerknice. 

Se s takim predlogom strinjate? (Da.) Kdor je za, naj prosim glasuje! (56 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno izvolil skupino delegatov. 
Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima to- 

variš Dimitrij Živec, delegat obalne skupnosti Koper. Prosim. 

Dimitrij Živec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Poročilo o poteku planskih aktivnosti in o problemih usklajevanja raz- 
voja v SR Sloveniji ugotavlja, da je razvoj nosilcev proizvodnih storitev, ki bi 
iz tehnoloških in ekonomskih razlogov morali biti v Slaveniji ključni za reali- 
zacijo načrtovanja spremenjene gospodarske strukture, še vedno pretežno 
zasnovan na starih in medsebojno nepovezanih programih ter da je malo 
pobud za samoupravno sporazumevanje, katerih cilj bi bil skupna proizvodnja 
in skupen izvoz in ki bi omogočali ob ustrezni delitvi dela in visokoserijski 
proizvodnji na osnovi dolgoročno zastavljene visoke produktivnosti celovito 
proizvodno in izvozno ponudbo združenega dela naše republike. Med indu- 
strijami, kjer je tako povezovanje nujno, navaja poročilo tudi strojegradnjo. 

Industrijska proizvodnja, ki jo moramo v Sloveniji razvijati povezano in 
usklajeno, je nedvomno motorna industrija, zlasti proizvodnja osebnih vozil, 
ker v naši republiki na relativno majhnem gospodarskem prostoru in ob nuj- 
nosti vključevanja v mednarodno kooperacijo dva proizvajalca, IMV in Ci- 
mos, vsak s svojimi številnimi kooperanti medsebojno nepovezano snujeta in 
načrtujeta svoj razvoj. Tu ne moremo trditi, da ni formalnih pobud. Se več, 
obstaja naloga v dogovoru o temeljih plana SR Slovenije za to srednjeročno 
obdobje, ki sta jo s podpisom prevzela oba citirana nosilca in ki jima nalaga, 
da se dogovorita za skupen koncept razvoja. Ta naloga ni realizirana, niti nam 
ni znano, da bi obstajali kakršnikoli usklajeni konkretni predlogi in zamisli 
za njeno izvršitev. V takih pogojih se sprašujemo, zakaj se dogovorjene na- 
loge ne uresničujejo, ali se z odlaganjem dogovarjanja že postopoma ne pre- 
judicirajo možnosti bolj usklajenega razvoja in racionalnejše delitve dela. 

In končno, kako bo ta dejavnost vključena v nov dogovor o temeljih plana 
republike ali ponovno z deklarativnimi nalogami glede sporazumevanja, ki 
jih posamezniki sicer podpišejo, niso pa jih pripravljeni izvajati, ali pa s kon- 
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kretnimi obveznostmi, kot predpostavljamo, da bi jih na osnovi elementov 
združenega dela in samoupravnih sporazumov moral vsebovati dogovor o te- 
meljih družbenega plana republike. Predlagam, da ob izvajanju srednjeroč- 
nega plana za obdobje 1976—1980 in ob pripravi novih planskih dokumentov 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, zlasti pa Gospodarska zbornica Slovenije, 
posvetita temu vprašanju ustrezno pozornost, da pomagata prebroditi prepreke, 
ki na tem pomembnem področju ovirajo in zadržujejo proces samoupravnega 
sporazumevanja in dogovarjanja. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Živec! Tovariš Ladi- 
slav Tkavc, delegat iz občine Šmarje pri Jelšah, ima besedo. Prosim! 

Ladislav Tkavc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! V razpravi v okviru delegacije za Zbor občin smo v naši občini teme- 
ljito obravnavali Poročilo o poteku planskih aktivnosti in o problemih uskla- 
jevanja razvoja v SR Sloveniji. V razpravi so sodelovali tudi strokovni organi 
in službe, ki delujejo na področju planiranja. Namen tako poglobljene raz- 
prave je bil predvsem v tem, da ocenimo, kako aktivnosti planiranja potekajo 
v lastnih sredinah, v temeljnih organizacijah, v krajevnih skupnostih, v ob- 
čini ter da ugotovimo, kako so naši interesi reševanja problemov skladnej- 
šega razvoja prisotni v dosedanjih postopkih in kako zastaviti delo, da bi bili 
ti cilji dovolj upoštevani. 

V zvezi s tem smo se odločili, da bomo v razpravi na današnji seji opozo- 
rili na dvoje po našem mnenju ključnih vprašanj. 

1. Iz poročila je razvidno, da na vseh nivojih od tozd do federacije precej 
kasnimo s posameznimi fazami planiranja. Ne da bi analizirali razloge, ki so 
gotovo povsem subjektivni, velja ugotovitev, da bo znova zmanjkalo časa in 
to za najpomembnejšo fazo planiranja, za usklajevanje. 

Tudi pri reševanju problemov in nalog skladnejšega regionalnega razvoja 
v SR Sloveniji se vse bolj uveljavlja načelo, da naj bi vse več ali večino rešitev 
načrtovali v rednih planih in da bi le specifičnosti sistema, stimulacije investi- 
torjev, pomoč pri programiranju itd. reševali s posebnim zakonom oziroma 
z družbenim dogovorom. 

V časovni stiski, ki se nam obeta, se lahko zgodi, da bodo vsi planerji od 
tozd do republike sprejeli svoje srednjeročne plane, ne da bi pri tem primerno 
in dovolj konkretno upoštevali večkrat le deklarirana prizadevanja za sklad- 
nejši regionalni razvoj SR Slovenije. Naknadne spremembe že sprejetih pla- 
nov in rešitev, ki bi omogočale skladnejši regionalni razvoj, bodo izzvenele 
kot vsiljene in bodo pogosto povzročile prej odpor, kot pa sodelovanje pri 
zmanjševanju razlik med razvitimi in manj razvitimi v SR Sloveniji. 

Iz omenjenih razlogov predlagamo, da Skupščina SR Slovenije ob obrav- 
navi poročila o srednjeročnem planiranju sprejme priporočilo oziroma zaveže 
planerje, da ti samostojno pri načrtovanju upoštevajo tudi možnosti naložb 
na manj razvitih območjih tudi zaradi ekonomskih prednosti kot so presežek 
delovne sile, ugodnejši pogoji investiranja, dodatne sistemske stimulacije itd., 
ter da že v sedanji fazi skrbijo za obojestransko usklajevanje. 

Ob tem opozarjamo na načelo, da skladnejši razvoj SR Slovenije ni zgolj 
naloga družbenopolitičnih skupnosti in dejavnikov na nerazvitem območju, 
pač pa naloga vseh subjektov v republiki. Pri izvajanju tega priporočila in v 
njegovem uveljavljanju pri nadaljnjem planiranju lahko še posebno veliko 
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prispevajo Gospodarska zbornica Slovenije in medobčinske zbornice, banke, 
SOZD in druge asociacije gospodarstva, seveda v kolikor bo pri njihovem delu 
težnja po skladnejšem regionalnem irazvoju v SR Sloveniji vseskozi prisotna. 

2. Pomemben dejavnik, ki vpliva na odločitve temeljnih samoupravnih 
subjektov, da del svojih naložb locirajo na manj razvitih območjih, je gotovo 
bodoči sistem usmerjanja in stimuliranja, ki bo opredeljen v novem zakonu o 
skladnejšem regionalnem razvoju in verjetno v družbenem dogovoru na osnovi 
zakona. Ravno sedaj, ko najbolj intenzivno teče delo na področju planiranja, 
se steka obdobje dosedanjega sistema skladnejšega regionalnega razvoja, v pri- 
pravi pa je nov zakon. V kontaktih, ki jih imamo s potencialnimi investitorji 
na našem območju, se pogosto postavlja vprašanje, kakšen bo bodoči sistem 
stimuliranja in usmerjanja in je od tega odvisna tudi odločitev, ali bo posa- 
mezna organizacija združenega dela investirala na manj razvitem območju. 

Seveda je toliko bolj pomembno, da so čim prej, vsekakor pa še pred 
usklajevanjem srednjeročnih programov, znani pogoji za naslednje srednje- 
ročno obdobje, ker je ravno od tega odvisno, ali bodo plani temeljnih subjektov 
gospodarjenja dovolj upoštevali tudi naloge skladnejšega razvoja. Predlagamo, 
da sprejme naš zbor priporočilo, da se vsi postopki in izvajanje nalog pri opre- 
deljevanju bodočega sistema skladnejšega razvoja pospešijo ter da se na ustre- 
zen način seznani javnost in s tem tudi vse gospodarske subjekte o predlogih 
sistema, ki so že sedaj v razpravi. Na ta način bomo usmerili pozornost go- 
spodarskih dejavnikov, da bodo v planih upoštevali tudi naloge skladnejšega 
razvoja, prav tako pa omogočili čim širšemu krogu ljudi, da se kreativno vključi 
v oblikovanje novega sistema, ki bo gotovo veljal še vse naslednje srednje- 
ročno obdobje. 

V zaključku predlagamo, da obe priporočili Zbor občin sprejme ter da jih 
na ustrezen način posreduje vsem subjektom samoupravnega družbenega pla- 
niranja z obveznostjo, da ta in ostala priporočila ter naloge v bodočem ob- 
dobju izdelave srednjeročnega plana v največji možni meri upoštevajo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! To je že konkreten predlog 
za skupino delegatov, verjetno pa bo tudi tovariš Pregl na koncu povedal, 
kako daleč smo pri dograjevanju sistema. Besedo ima tovariš Valentin Čelik 
iz občine Idrija. Prosim. 

Valentin Celik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati. Poročilo o poteku planskih aktivnosti in problemih usklajevanja raz- 
voja v SR Sloveniji smo obravnavali na skupni seji skupine delegatov za Zbor 
združenega dela in Zbor občin v občini Idrija. O poročilu smo razpravljali 
skupaj s strokovno službo v naši občini, ki spremlja problematiko planiranja 
in ugotovili, da bi zaključki iz tega poročila skoraj v celoti lahko veljali tudi 
za našo občino. Presenetila pa nas je ugotovitev, da 70% temeljnih organiza- 
cij združenega dela do izdelave poročila še ni sprejela smernic in elementov. 

V Idriji lahko ugotovimo, da so dokumente do te faze sprejeli vsi osnovni 
nosilci planiranja, čeprav je v nekaterih primerih vprašljiva kvaliteta teh 
elementov. Opozoriti pa bi želeli na nekatere točke v procesu družbenega pla- 
niranja, ki nam doslej pomenijo ovire pri hitrejšem in kvalitetnejšem delu na 
planskih dokumentih. 

Smo tik pred začetkom usklajevanja elementov samoupravnih interesnih 
skupnosti tako družbenih, kot tudi gospodarskih dejavnosti. Ugotoviti mo- 
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ramo, da nam za celotnejše bilance oziroma pregled skupne porabe manjka pre- 
nekateri podatek o programih republiških interesnih skupnosti, predvsem z 
vidika skupnih in vzajemnih programov, pa tudi z vidika sistemov solidar- 
nosti. Posebej velja poudariti izobraževalno in raziskovalno skupnost, ki sta 
izpostavljeni tudi v gradivu in predstavljata za občino in njeno združeno delo 
izjemno pomembno plansko postavko. Premalo tudi vemo o tem, kako bodo 
sistemske spremembe v načinih in osnovah za plačevanje prispevkov samo- 
upravnim interesnim skupnostim vplivale na oblikovanje planov. Dejstvo je, 
da moramo v strokovnih službah ponuditi združenemu delu tudi celovitejše 
prikaze, ker bodo le-ti v neki meri realne osnove za odločanje pri planiranju 
in delitvi dohodka. To pa terja resnično sočasnost planiranja na vseh področ- 
jih, pa tudi na vseh nivojih, česar doslej več ali manj ni bilo. 

Vsi ugotavljamo, da je kadrovski problem pri planiranju eden najbolj 
kritičnih tako v občinah kot v krajevnih skupnostih, v nekaterih samoupravnih 
interesnih skupnostih in v temeljnih organizacijah združenega dela. V občinah 
smo se morali dogovoriti predvsem za ustrezen odnos in pomoč krajevnim 
skupnostim, ocenjujemo pa, da bi bila lahko tudi pomoč republiških organov 
in republiških samoupravnih interesnih skupnosti pri realiziranju planskih 
nalog v občini bolj sistematična in učinkovita. Vse prevečkrat se ta povezava 
zreducira na nekatere ankete o tem, kaj smo že naredili in kaj smo v doku- 
mentih napisali, manj pa so uveljavljeni operativni in učinkoviti posveti s 
strokovnimi delavci o konkretnih problemih na posameznih področjih. Eden 
takih problemov, ki bi po našem mnenju terjal poglobljeno obravnavo, je na 
primer vpliv stabilizacijskih ukrepov na pogoje gospodarjenja v letu 1980 in 
na cilje v obdobju 1981—1985. Smernice smo v glavnem sprejemali že lani, 
tako republiške kot občinske, tako da je to vprašanje gotovo zelo aktualno in 
ga je potrebno hitro rešiti. 

Morda velja prav ob kadrovskih problemih omeniti tudi težave, ki jih 
imamo pri planiranju obrambnih priprav. Gre za to, da že tako šibke planske 
strokovne službe prevzemajo enako odgovorno in pomembno delo, ki terja 
veliko konkretnih aktivnosti in zelo podobne postopke usklajevanja, kot jih 
poznamo pri družbenih planih, če hočemo, da bodo načrti kvalitetni in realni. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovarišica Mirjam Jan-Bla- 
žič iz Škofje Loke ima besedo. Prosim. 

Mirjam Jan-Blažič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! V naši družbenopolitični skupnosti, globalno ocenjeno, smo z rezul- 
tati doseženih planskih aktivnosti in pripravljenosti planskih dokumentov re- 
lativno zadovoljni. Bitka za nove kvalitetnejše opredelitve razvoja se je prak- 
tično že začela z izdelavo srednjeročnega plana 1976—1980 in se z vsakoletno 
resolucijo konkretnejše izpopolnjuje. Posebno pomembno vlogo v opredelitvi 
kvalitetnih dejavnikov razvoja je imela občinska resolucija, ki temelji na 
zvezni in republiški resoluciji za leto 1980 in ki opredeljuje kvalitetne opre- 
delitve kot kriterije selektivnega pristopa k investicijskim odločitvam. 

S tega vidika pomeni priprava dogovorov o temeljih plana in izdelava 
samega družbenega plana za obdobje 1981—1985 nadaljevanje kontinuira- 
nega dela, kateremu je dodana še prostorska komponenta. V občini potekajo 
planske aktivnosti predvsem na tistih področjih, ki so globalnega pomena za 
območje naše družbenopolitične skupnosti. Sočasnost planiranja je bila vse- 
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skozi prisotna in kot rezultat takšnega pristopa so izdelane osnove dogovora o 
temeljih družbenega plana občine in tako imenovanega strokovnega gradiva 
II. kot predhodna dokumenta družbenega plana. Vsekakor pa je potrebno iz- 
postaviti nekatere specifičnosti, za katere menimo, da bodo vplivale na to, da 
pripravljeni dokumenti niso usklajeni in strokovno tako pripravljeni, kot bi 
morali biti. 

Menimo, da so to predvsem naslednje specifičnosti: 
1. Zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR 

Slovenije temeljni nosilci planiranja niso v celoti proučili, ker ga praktično 
do decembra meseca niso poznali. To pa je prispevalo, da nekatere stvari niso 
bile razčiščene, na primer prostorski plani in družbeni plani. 

2. Sočasno planiranje s strani republiških interesnih skupnosti, materialne 
proizvodnje in negospodarstva ni dovolj prisotno in je v pomembnem za- 
ostanku. 

3. Panožne opredelitve s strani gospodarskih zbornic in združenj kasnijo, 
kar povzroča gospodarskim organizacijam precejšnje težave pri sestavi elemen- 
tov in osnutkov samoupravnih sporazumov in je pomembna ovira pri sestavi 
in sprejemu planov za naslednje srednjeročno obdobje. 

4. V programu za pripravo planskih dokumentov 1981—1985 tako v re- 
publiki kakor v občini, so bile predvidene ankete, katere so delno v izvajanju, 
npr. kadrovska in investicijska. Na te ankete so vsi temeljni nosilci planiranja 
čakali. 

5. Pri številnih nosilcih planiranja je še vedno prisotna miselnost, da so 
sicer dolžni planske dokumente pripraviti, toda šele na osnovi elementov, ki 
naj bi jim jih posredovali drugi. 

6. Nosilci načrtovanja niso pri temeljnih nosilcih planiranja strokovno 
ustrezno organizirali pripravo strokovnih gradiv metodološkega pristopa pri 
izdelavi strokovnih gradiv, niti se temeljni nosilci planiranja ne poslužujejo 
vseh razpoložljivih pripomočkov. Predvsem se tu misli na odlok o obvezni 
enotni metodologiji. 

Smo v času, ko morajo biti globalni elementi že usklajeni, saj smo si v 
programu dela zadali nalogo, da bodo osnutki dogovora o temeljih družbenega 
plana občine in osnutek družbenega plana občine obravnavani na junijski ob- 
činski skupščini. S tega vidika menimo, da se usklajevalni postopek praktično 
zaključuje. Na področjih, kjer sočasnosti in koordinacije ni bilo, ni pričakova- 
ti, da bodo osnutki kvalitetni. 

Kar pa zadeva predlog sklepa o obravnavi poročila o poteku planskih 
aktivnosti ter o problematiki usklajevanja razvoja v SR Sloveniji k besedilu 
ne bi imeli bistvenih pripomb. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Alenka 
Bonajo, delegatka iz občine Žalec. Prosim! 

Alenka Bonajo: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Predvsem zaradi pobude, ki jo je dal podpredsednik Skupščine SR Slo- 
venije Jože Globačnik v svojem pismu, da naj delegati posebej pozorno obrav- 
navamo poročilo o poteku planskih aktivnosti in problemih usklajevanja raz- 
voja SR Slovenije, želim v imenu skupine delegatov žalske občine, ki pošilja 
v Zbor občin Skupščine SR Slovenije svoje delegate, govoriti o stvari, ki je 



sicer že dolgo aktualna, postaja pa pereča. To je o smotrni rabi slovenskega 
prostora in o varstvu okolja. 

S to razpravo ne mislimo samo opozarjati na probleme in nepravilnosti, ki 
jih lahko zasledimo pri ravnanju z našim okoljem in prostorom. Na to opo- 
zarjajo vsi, ki jih take stvari motijo. Tak način obravnave tega problema je 
postal že monoton, nezanimiv, predvsem pa neučinkovit. Dokaz je naša vsak- 
danja praksa. S to razpravo želim apelirati na vas, tovarišice in tovariši dele- 
gati, da bi se strinjali z našo zahtevo, ki se je izoblikovala po daljši razpravi 
na zadnji seji naše skupine delegatov, izšla pa je pravzaprav kot pobuda de- 
legatov krajevne skupnosti Galicija, da je treba v smernice Skupščine SRS 
za pripravo družbenega plana SR Slovenije v 1981—1985 v zvezi s smotrno 
rabo slovenskega prostora vnesti tudi načrt za izdelavo sistemskega, za vso 
Slovenijo enotnega načina zbiranja, sortiranja, disponiranja, regeneracije in 
uničevanja odpadkov. Za njegovo izdelavo in realizacijo bi bil po našem mne- 
nju zadolžen Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora. Do 
takega sklepa smo prišli zaradi že nevzdržnega onesnaževanja z gospodinjski- 
mi, turističnimi in že tudi industrijskimi odpadki naših mestnih obrobij, kjer 
nastajajo grda smetišča in zaradi vse večjega onesnaževanja našega podeže- 
lja, ki se hitro poseljuje. Komunalno odvažanje odpadkov namreč ne seže do 
razkropljenih zaselkov in oddaljenih vasi, zato so bližnji potoki in gozdovi 
postali smetišča in odlagališča nerabnih odpadkov. 

Občasne akcije šolarjev »Očistimo okolje« stvari ne rešujejo, ker so oči- 
ščena odlagališča najkasneje čez mesec dni taka, kot so bila. Razen teh naših 
ugotovitev lahko preberemo v 3. točki četrtega dela poroči,la o poteku plan- 
skih aktivnosti in o problemih usklajevanja razvoja v SR Sloveniji, da v pri- 
hodnje lahko pričakujemo nadaljevanje sedanje stopnje urbanizacije. Bolj za- 
skrbljujoča pa je ugotovitev v nadaljevanju tega teksta. Citiram: »Pri izva- 
janju planskih usmeritev prostora še vedno opazimo težnje, da se nekateri 
sestavni elementi gradnje, ki ponovno vplivajo na celovito urejainje zem- 
ljišč ter s tem v zvezi povezano varstvo okolja, ki so običajno tudi najdraž- 
ja sestavina pri gradnji naselij (zlasti preskrba s pitno vodo, odvajanje od- 
padnih voda, odlaganje odpadkov itd.), izvajajo naknadno, ali pa jih odloži- 
mo za daljši čas.« 

Iz navedenega lahko sklepamo, da se reševanje tako pomembnih življenj- 
skih stvari, kot so pitna voda, higienska ureditev odplak, odstranjevanje od- 
padkov in podobno, večinoma »odlaga na kasnejši, čas«. Kako dolg je ta čas, pa 
ne pove nihče. Iz prakse našega vsakdana pa vidimo, da je skrajni čas, da te 
probleme začnemo energično reševati, in sicer sistematično, načrtno in učin- 
kovito za ves slovenski prostor. 

Doslej je bila namreč ta problematika prepuščena vsaki občini, krajevni 
skupnosti ali posameznikom, da se z njo ubadajo, kakor vedo in znajo. Ugotav- 
ljamo, da večja središča, kot sta Ljubljana in Maribor, skušajo vnesti nekaj 
načrtnosti v svoja prizadevanja za čisto okolje s tem, da določeni strokovnja- 
ki pišejo študije na to temo. Ugotavljamo pa tudi, da so pri tem pozabili na 
ostali del Slovenije, kjer strokovnjakov manjka in kjer se res ponekod najde 
še nekaj lepega prostora, kakršnega si želimo imeti, vendar je ravno zaradi te 
splošne želje takega prostora vedno manj. 

Zaradi vsega, kar sem doslej povedala, je nujno, da se izdela enoten sistem, 
poudarjam, uporaben za vso Slovenijo, s katerim bi se zagotovilo vzdrževanje 
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čistega in kultiviranega okolja v urbanih središčih Slovenije in enoten sistem, 
da se ohrani čisto in naravno okolje v obrobnih vaseh in zaselkih. 

Naloge za izdelavo načrta za tak sistem, za njegovo vkomponiranje v plan 
gospodarjenja s prostorom, za njegovo realizacijo in za stalno skrb, da se ta 
sistem stalno razvija, dopolnjuje in izboljšuje, bi po našem mnenju moral ime- 
ti Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostor^. Ta bi tudi koordi- 
niral delo odborov in komisij pri različnih institucijah, ki se bolj ali manj 
profesionalno ukvarjajo s problematiko tega področja. 

Zavedamo se, da bosta tak načrt in njegova izvedba terjala dokaj finanč- 
nih sredstev, vendar mislimo, da se bo njihovo vlaganje, če ne bomo spet osta- 
li na pol poti in ga sproti oportunistično puščali, z izgovorom na objektivne 
težave, izplačalo, da bomo tudi čez pet ali dvajset let lahko kulturno živeli in 
delali v kulturnem okolju. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Vinko Bah, delegat iz občine Krš- 
ko ima besedo. 

Vinko Bah: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz Krškega je obrav- 
navala poročilo o poteku planskih aktivnosti in problemih usklajevanja raz- 
voja SR Slovenije skupaj s poročilom Izvršnega sveta Skupščine občine Krško 
o poteku aktivnosti priprave srednjeročnega plana v občini Krško. Prav tako 
je o omenjenih vprašanjih razpravljal tudi Družbenopolitični zbor Skupščine 
občine Krško. Iz razprav so se izoblikovala naslednja stališča: 

1. Podpiramo poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, posebno 
pa roke, ki so postavljeni pred nosilce planskih aktivnosti v letu 1980. Strinja- 
mo se s tem, kar je poudaril v uvodni obrazložitvi tovariš Vitja Rode, da ti 
roki ne smejo biti ovira za maksimalno samoupravno usklajenost planov. 

2. Iz dosedanjega delovanja na tem področju posebno izstopa problem 
sočasnosti planiranja, tako na ravni federacije, republike in regij. Posledice 
te neusklajenosti se kažejo na nekaterih ključnih področjih kot je na primer 
energetika. Delegati menimo, da bo poleg ostalega potrebno ukreniti vse po- 
trebno, da bodo planske aktivnosti potekale usklajeno na vseh področjih in ni- 
vojih. 

Glede na razprave, ki so potekale v naši skupini, mi dovolite, da v celoti 
dam podporo naše delegacije k predlogu sklepov k tej točki dnevnega reda. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovarišica Vera Gradišar, dele- 
gatka iz Vrhnike, je oddala pismeni prispevek. Zato, da vsi slišimo, bi bilo 
morda vendarle dobro, da razpravo preberete, ker smo se že na eni prejšnjih 
sej dogovorili, da če se le da, pismenih pripomb ne bi sprejemali. 

Vera Gradišar: Delegati zborov Skupščine občine Vrhnika smo v 
obravnavi poročila o poteku planskih aktivnosti v občini Vrhnika in poročila 
o poteku planskih aktivnosti in o problemih usklajevanja razvoja v SR Slo- 
veniji sprejeli naslednja stališča. 

V okviru SR Slovenije se je potrebno dogovoriti o enotni metodologiji za 
oblikovanje cen storitev samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejav- 
nosti, saj republiške interesne skupnosti predlagajo različne izhodiščne osno- 
ve. Ta problem se je pojavil že na zadnjem strokovnem posvetu predsednikov 
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izvršnih svetov, odgovornih za družbeno planiranje, kjer so ugotovili, da gre 
v Sloveniji dejansko za različen pristop k oblikovanju elementov za samo- 
upravne sporazume o oblikovanju planov in njihovo vrednotenje. Opozoriti je 
potrebno, da v tem primeru prihaja oziroma bo prihajalo do različnih cen na 
enoto storitev v posamezni občini, zlasti pa v posameznih dejavnostih, na pri- 
mer v zdravstvu. Predlagamo, da bi republiški strokovni organi posredovali 
enako navodilo za oblikovanje cen za enoto storitev, na primer cene za leto 
1979 oziroma 1980. 

Kot drugo stališče predlagamo, da se v SR Sloveniji izdela enoten sistem 
financiranja nalog in programov posameznih nosilcev, zlasti krajevnih skup- 
nosti, glede na to, da kljub sprejetemu zakonu o sistemu družbenega planira- 
nja še vedno ni jasno, kako uveljaviti njegova načela glede združevanja sred- 
stev za skupne programe krajevnih skupnosti. Že nekaj let, zlasti v obdob- 
ju 1976—1980, so se delovni ljudje in občani dogovarjali za sredstva, namen- 
jena za izvajanje nalog in programov v krajevni skupnosti. Sedaj, ko se v 
vseh občinah pripravljamo in določamo možne vire financiranja nalog in pro- 
gramov krajevnih skupnosti, ugotavljamo, da je njihova izvedba vprašljiva 
predvsem z vidika sistemske določbe 124. in 129. člena zakona o sistemu druž- 
benega planiranja in družbenem planu SR Slovenije. Ta namreč določa, da se 
delavci, delovni ljudje in občani v postopku priprave plana krajevne skupnosti 
povezujejo s temeljnimi organizacijami združenega dela, kjer občani ustvar- 
jajo dohodek. V občini Vrhnika je okoli 7400 delavcev, od katerih se jih okoli 
3200 vozi na delo v druge občine, zlasti ljubljanske. Od navedenega števila 
delavcev je v posameznih tozdih zaposlenih največ do pet delavcev iz posa- 
mezne krajevne skupnosti. Iz tega izhaja, da bo zelo težko usklajevati njihove 
planske dokumente. 

Za primer naj navedemo eno krajevno skupnost, v kateri je okoli 350 de- 
lavcev zaposlenih v 200 temeljnih organizacijah združenega dela na območju 
različnih občin. Pri tem ne vidimo samo težavo pri usklajevanju planskih do- 
kumentov posameznih krajevnih skupnosti, ampak pomeni to velik problem • 
tudi za temeljne organizacije združenega dela. 

Določilo 129. člena zakona o sistemu družbenega planiranja in družbenem 
planu SR Slovenije pooblašča občinsko skupščino, da na pobudo krajevne 
skupnosti naloži samoupravni organizaciji oziroma skupnosti, da začne po- 
stopek za sklenitev samoupravnih sporazumov o temeljih plana krajevne skup- 
nosti, vendar ni dovolj jasno opredeljeno, ali gre za skupščino občine, kjer 
občani živijo, ah kjer ustvarjajo dohodek. Ravno tako je vprašanje tudi do- 
končne izvedbe določil tega člena. 

Glede na navedeno problematiko predlagamo, da se uveljavi domicilni 
način zbiranja sredstev za financiranje nalog in programov krajevnih skup- 
nosti, kot je že dogovorjeno za občinske SIS družbenih dejavnosti, ko je osno- 
va bruto osebni dohodek. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Imamo že več pobud, da bi se po- 
drobneje pogovorili o financiranju programov razvoja krajevnih skupnosti. 

Pismenih prijav za razpravo ni več. Želi še kdo besedo? (Ne.) Glede na 
to, da se je več razprav nanašalo na delo samoupravnih interesnih skupnosti 
pa tudi na vlogo gospodarske zbornice, bomo današnjo razpravo posredovali 
tudi njim, ker se današnje seje niso udeležili. Želi morda predstavnik predla- 
gatelja besedo? (Da.) Tovariš Živko Pregl ima besedo. 
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2 i v k o Pregl: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati. 
Samo nekaj besed o predlogih, ki so bili dani v razpravi. V celoti se strinjam 
z osnovnimi ugotovitvami, ker pravzaprav vsaka na konkreten način, glede 
situacije v posameznih občinah, potrjujejo ugotovitve, ki so vsebovane v poro- 
čilu Izvršnega sveta. Nekatere ugotovitve iz poročila vaša razprava tudi aktu- 
alizira, kar je razumljivo, saj je poročilo nastalo pred dobrim mesecem dni. 

Glede konkretnih predlogov oziroma vprašanj pa tole. O vlogi strojegrad- 
nje je treba v zvezi s pripravljanjem dogovora o temeljih plana republike 
reči to, da obstaja zakonska obveznost, da v dogovor o temeljih plana republi- 
ke ne pride nobena opredelitev, ki ni predhodno samoupravno usklajena v 
ustreznih samoupravnih sporazumih o temeljih planov oziroma o usklajeva- 
nju planov, oziroma o temeljih skupnih planov. To je bistvena razlika med do- 
govorom, ki se pripravlja, in dogovorom za tekoče plansko obdobje. Kot veste, 
je bil dogovor za obdobje 1976—1980 sprejet v času, ko je bil novi sistem pla- 
niranja v resnici na začetku, in so zato mnoge naloge, ki so sicer že bile vse- 
bovane v dogovoru o temeljih plana republike, šele naknadno doživele verifi- 
kacijo ali pa večje ali manjše spremembe v samoupravnih sporazumih o te- 
meljih plana. Sedaj je postopek obraten. Predhodno je potrebno uskladiti na- 
loge v združenem delu, potem so šele lahko uvrščene v dogovor o temeljih 
plana republike. To samo po sebi tudi restriktivno deluje na vsebino dogovora 
o temeljih plana republike, zmanjšuje obseg želja, ki naj bi bile v dogovoru o 
temeljih plana republike, kajti predhodno se je treba uskladiti v združenem 
delu samem. Z drugimi besedami, glede konkretnega vprašanja, ki ga je tova- 
riš Živec zastavil, gre za to, da naloge na področju strojegradnje in posebej 
proizvodnje prometnih vozil ne bodo zajete v dogovoru o temeljih plana re- 
publike, če ne bodo predhodno organizacije združenega dela glede tega uskla- 
jene. 

Glede problematike razvoja skladnejšega regionalnega razvoja v repu- 
bliki pa tole. Dogovor o temeljih plana republike bo obravnaval skladnejši 
regionalni razvoj kot integralni del dogovora. V konceptu dogovora, ki ga je 
iniciativni odbor za pripravo dogovora o temeljih plana republike sprejel, je 
regionalni razvoj posebna točka v skladu s smernicami, ki jih je Skupščina 
sprejela lani julija, ko je v osnovi opredelila vsebino dogovora o temeljih 
plana republike. Smernice določajo, da naj dogovor vsebuje tudi točko o re- 
gionalnem razvoju. Zato ne vidim potrebe, da bi zdaj posebej poudarjali, da 
naj se planski organi vprašanju regionalnega razvoja posebej posvetijo, ker je 
to v celoti zagotovljeno. Strinjam pa se glede rokov, o čemer je že razpravljal 
tovariš Tkavc. Mislim, da bi kazalo predlagati, ne samo da je treba pospešiti 
delo na oblikovanju politike regionalnega razvoja, ampak, da se to delo uskla- 
di z dinamiko planskih priprav. Kot veste, dinamika, ki je predvidena na pod- 
ročju oblikovanja dokumentov za skladnejši regionalni razvoj, nekoliko odstopa 
oziroma nekoliko zaostaja za dinamiko pripravljanja planskih priprav. Pove- 
dati moram, da na ravni republike pri pripravljanju dogovora o temeljih 
plana to ni imelo nobenih slabih posledic, ker se je regionalni vidik integralno 
obravnaval. Poročilo pa na nekaterih mestih ugotavlja, da je prostorski vidik, 
in ta je z regionalnim tesno povezan, v planskih dokumentih premalo prisoten 
in bi zato kazalo sprejeti sugestijo, ki jo je dal tovariš Tkavc, vendar tako, da 
je potrebno dinamiko priprav enega in drugega sklopa uskladiti. 
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Se nekaj besed o predlogu, ki ga je dala tovarišica iz Žalca. Smernice, ki 
jih je Skupščina sprejela lansko leto julija meseca, so izrecno opozorile na 
problematiko urejanja okolja in v tem sklopu tudi na ekološko problematiko. 
Smernice celo izrecno določajo, da je tu treba storiti odločilen premik,, da je 
potrebno preiti od besed k dejanjem. Predlagam, da bi v sklepih, ki jih bo 
danes sprejel Zbor občin, — v 3. alinei 3. točke, kjer je govor o tem, da je po- 
trebno prostorski vidik integrirati v planske dokumente, kar je reakcija na 
ugotovitve iz poročila, — posebej poudarili ekološki vidik, ki ste ga tudi ob- 
ravnavali. Mislim, da bi bilo na ta način storjeno tisto, kar bi lahko zbor v tej 
fazi, v skladu s proceduro, ki je predvidena pri pripravljanju plana, korist- 
nega prispeval. Omenil pa bi, da je v dogovoru o temeljih plana republike, ki 
bo v delovnem osnutku oblikovan v tem mesecu, tudi ekološka problematika 
obravnavana kot posebna točka. V skladu s sistemom bo morala biti ta pro- 
blematika vsebovana tudi v osnutku plana, ki ga bo Skupščina obravnavala 
ob koncu prve polovice letošnjega leta in bi morali biti pozorni, če je v res- 
nici ta problematika primerno zajeta. 

Glede vprašanj o cenah, ki jih je načela tovarišica Gradišarjeva z Vrh- 
nike, je odlok po metodologiji, ki ga je izdal Zavod SRS za družbeno plani- 
ranje, jasen. Odlok določa, da je potrebno pri pripravljanju planskih doku- 
mentov uporabljati cene predhodnega leta. To se pravi, v letu 1979 smo vsa 
planska gradiva oblikovali po cenah iz leta 1978, letos po cenah leta 1979 in 
če bomo imeli na področju planiranja v obdobju 1981—(1985 še kakšne naloge 
v letu 1981, bomo dokumente, ki jih bomo oblikovali v naslednjem letu, obliko- 
vali po cenah iz leta 1980. 

Glede planiranja v krajevnih skupnostih bi iz praktičnih izkušenj pove- 
dal, da ni realno pričakovati želenih učinkov, če krajevne skupnosti ne pristo- 
pijo h planiranju operativno. Očitno je, da ne bi bilo smotrno sklepati samo- 
upravne sporazume o temeljih plana z vsemi temeljnimi organizacijami, v 
katerih delajo posamezni delavci iz krajevne skupnosti. Zato bi bilo smotrno, 
da krajevne skupnosti ugotovijo, kje dela večina njihovih krajanov in da se 
v skladu s sistemom povežejo predvsem s temi temeljnimi organizacijami 
združenega dela in z njimi izmenjajo elemente za sklepanje samoupravnih 
sporazumov o temeljih svojih planov. 

Praksa kaže, da bodo podobno — in mislim, da je to koristno — storile tudi 
temeljne organizacije združenega dela. Tudi tam je problem, ali naj se te- 
meljne organizacije povezujejo z vsemi krajevnimi skupnostmi, od koder so 
doma zaposleni delavci. To število včasih zajame nekaj desetin krajevnih 
skupnosti in se zato temeljne organizacije orientirajo tako, da za naslednje 
plansko obdobje predvidijo izpolnjevanje obveznosti predvsem do tistih 
krajevnih skupnosti, od koder je večina njihovih delavcev. Mislim, da bi ka- 
zalo postopati na ta način. To bi bilo v prid združevanju sredstev in učinko- 
vitejšemu reševanju vprašanj, iki naj bodo vsebovana v isamoupravnih spo- 
razumih o temeljih planov krajevnih skupnosti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Očitno je, da bo razgovor o 
financiranju dejavnosti krajevnih skupnosti res potreben. Kljub dobrim su- 
gestijam tovariša Pregla verjetno tista krajevna skupnost, ki je bila tukaj 
omejena in ki ima 1,5 zaposlenega v vsakem ljubljanskem ali kateremkoli 
tozdu, preprosto ne bo mogla izbrati delovne organizacije, ker jo bo vsaka 
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organizacija s tako majhnim številom delavcev zavrnila. Bi morda želel še kdo 
razpravljati? (Da.) Tovariš Marjan Mali, delegat iz občine Litija. 

Marjan Mali: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati. 
Mene je razprava v zvezi s financiranjem krajevnih skupnosti vzpodbudila, 
da se v razpravi dodatno oglasim ravno zaradi tega, ker je naša delegacija na 
prejšnji seji o tem postavila delegatsko vprašanje in je bil v Ljubljanskem 
dnevniku objavljen povzetek odgovora, da za to področje posebnega zakona, 
na katerega smo upali, ni mogoče sprejeti. 

Nas je pri tem delegatskem vprašanju vodila ista misel, ki jo je navedla 
tudi tovarišica iz Vrhnike. V občini Litija, mislim pa, da še v marsikaterih 
podeželskih občinah, imamo večino krajevnih skupnosti, v katerih sploh ni 
temeljnih organizacij združenega dela in bi se lahko izključno opirale na 
tiste delovne organizacije, v katerih njihovi krajani delajo. Hotel sem opo- 
zoriti tiste, ki bodo o tem še naprej razmišljali, da je največji problem pri fi- 
nanciranju krajevnih skupnosti, ki na svojem območju nimajo temeljne orga- 
nizacije združenega dela, prav v tem, ker ne vedo, na koga naj se obrnejo. Ker 
so delavci zaposleni pretežno izven občine, smo v dosedanji praksi, na primer 
v ljubljanskih delovnih organizacijah, z veliko vloženega truda izterjevali 
tako imenovano glavarino, zbrana sredstva pa so bila veliko manjša od pred- 
videnih. Zato imam občutek, da bodo krajevne skupnosti v tem času, ko se 
opredeljujemo do financiranja krajevnih skupnosti za naslednje srednjeročno 
obdobje, ponovno, mogoče grobo povedano, izvisele, ker očitno nimamo opre- 
deljenega enotnega sistema za Slovenijo, kakor pokrivati tudi tiste krajevne 
skupnosti, o katerih danes največ govorimo. Rad bi še poudaril, da se verjet- 
no v teh krajevnih skupnostih, o katerih danes govorimo, s temi stvarmi nih- 
če poklicno ne ukvarja, kar še poglablja to nevzdržno stanje. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tudi iz Zagorja imamo po- 
dobne sugestije. Zeli še kdo razpravljati? (Da.) Prosim, tovariš Tone Kranjc, 
delegat iz občine Maribor. 

Tone Kranjc: Spodbudila me je razprava tovariša Pregla, dobil pa 
sem tudi pooblastilo, da se pri tej točki dnevnega reda oglasim, vendar sem 
čakal še na sklepe, ker sem menil, da bi bila na osnovi poročila problematika, 
o kateri bi rad govoril, zajeta v sklepih zbora. Ker je bilo omenjeno, da se v 
republiški dogovor lahko uvrstijo samo tiste naloge, ki so usklajene in ker 
velja to tudi za občinske dogovore, pa ravno v tem primeru v občinah ugotav- 
ljamo, da smo v marsičem nedorečeni, ker je potrebno usklajevanje ne samo 
v občini, ampak tudi v regiji, v republiki in nato v zvezi. Tovarna avtomobilov 
v Mariboru na primer usklajuje svoje plane bolj na ravni federacije in 
manj v republiki. In prav na to ne more niti Izvršni svet niti ostali dejav- 
niki v občini kaj dosti vplivati. Zato ugotavljamo velike zaostanke pri izva- 
janju dogovorjenih planskih aktivnosti. 

Nihče danes ni govoril o rokih. Roke zamujamo, vendar smo se odločili, da 
jih ne bomo spreminjali zato, ker bi s tem prizadeli tiste, ki so pošteno delali, 
ki so pravilno postopali pri dosedanjih aktivnostih, to je v skladu z roki in 
programi. "Vzpodbudili pa bi radi tiste, ki so do sedaj zamujali. Vendar pa pri 
tem opažajo, da svoje vloge niso odigrala splošna združenja pri Gospodarski 
zbornici. Zaradi tega bi predlagal, še preden preidemo k predlogu sklepa, da 
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s te seje Zbora občin predlagamo Gospodarski zbornici in posameznim sploš- 
nim združenjem, da pospešijo aktivnost in usklajevanje razvoja posameznih 
dejavnosti, posameznih panog in da poskušamo vsaj do naslednje seje ali pa v 
čim krajšem roku dobiti za sejo Zbora občin in Zbora združenega dela poro- 
čilo o poteku usklajevanja v okviru teh splošnih združenj, in o problematiki 
ki je bila ugotovljena. Vendar bi morali to aktivnost pospešiti, če hočemo, da 
bi roke pravočasno izpolnili. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce 
ne, potem zaključujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda, da bi 
se lahko skupina delegatov potem, ko bi poslušala še razpravo ob naslednji 
točki dnevnega reda, umaknila in pripravila spremembe in dopolnitve pred- 
loženega sklepa. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
uresničevanju nalog in usmeritev iz resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije v letu 1980. 

Informacijo je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega 
predstavnika določil tovarišico Alenko Markič, svetovalko direktorja Zavoda 
SR Slovenije za družbeno planiranje. Uvodno obrazložitev smo poslušali na 
skupnem zasedanju. Poleg informacije, ki je bila objavljena v Poročevalcu 
št. 5, ste prejeli še informacijo o stanju in aktivnosti na področju pokrivanja 
izgub- 

Gradivo sta obravnavala Odbor za družbeno ekonomske odnose in razvoj 
in Odbor za finance, ki sta zboru predložila pismeno poročilo, in Komisija za 
pravosodje in Komisija za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije, ki sta 
tudi predložili skupno pismeno poročilo. To poročilo ste dobili danes na klop. 
Želijo morda poročevalci besedo? (Ne.) Danes ste na klop prejeli tudi pred- 
log sklepa, ki naj bi ga naš zbor sprejel in ki naj bi ga že izvoljena skupina 
na osnovi razprave po potrebi dopolnila. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima to- 
variš Tone Kranjc, delegat iz občine Maribor. 

Tone Kranjc: Tovarišice in tovariši delegati! Tako kot v vseh ob- 
činah, smo tudi v Mariboru obširno razpravljali o izvajanju občinske in re- 
publiške resolucije. V zvezi z izvajanjem družbenoekonomske politike gospo- 
darske stabilizacije v letošnjem letu je bilo v Družbenopolitičnem zboru in v 
Zboru združenega dela zastavljenih nekaj vprašanj, pa bi jih ob tej priložnosti 
posredoval tudi Zboru občin. 

Družbenopolitični zbor in Zbor združenega dela Skupščine občine Mari- 
bor sta v razpravi o uresničevanju nalog in usmeritev iz resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana v občini Maribor in SR Sloveniji v letu 1980 ugo- 
tovila, da so se delovni ljudje v temeljnih organizacijah in skupnostih odgo- 
vorno vključili v prizadevanje za uresničitev sprejetih stabilizacijskih ukre- 
pov. 

V veliki večini organizacij združenega dela so delavci na zborih spreje- 
mali ustalitvene programe in jih že pričeli izvajati. Sprejeti ukrepi se nanaša- 
jo na poostritev odgovornosti za kakovostno in pravočasno opravljanje del in 
nalog, za boljše izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti, delovnega časa, izbolj- 
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šanje organizacije dela, za skrbnejše gospodarjenje s surovinami, pomožnim 
materialom, energijo in tako dalje. 

Prav tako so delavci zavestno pristopili k omejevanju vseh oblik porabe 
v okviru ustvarjenega dohodka, saj je bil v občini sprejet družbeni dogovor 
o usmerjanju razporejanja dohodka, ki so ga delavci sprejemali tudi na svojih 
zborih v organizacijah združenega dela. 

Razprava v Zboru združenega dela pa je opozorila tudi na veliko zaskrb- 
ljenost delovnih ljudi, da kljub vsem naštetim ukrepom ne bodo doseženi že- 
ljeni rezultati in to zaradi tega, ker razni negativni pojavi, ki so v veliki meri 
odraz linearnih administrativnih ukrepov in neurejenih odnosov v organi- 
zacijah združenega dela destimulativno vplivajo na prizadevanja za uresniči- 
tev nalog in usmeritev iz resolucije. Iz razprave delegatov izhaja, da je največ 
problemov na področju ekonomskih odnosov s tujino, na področju cen in pri 
oskrbi z nekaterimi proizvodi iz železarn. 

V organizacijah združenega dela delavci podpirajo napore za izboljšanje 
naše plačilne in devizne bilance, vendar se ne morejo strinjati s takimi line- 
arnimi in neselektivnimi ukrepi. Menijo tudi, da je tako nenaden prehod siste- 
ma na polno pokrivanje uvoza z izvozom preoster, posebej pa je problematično 
globalno limitiranje možnosti fizičnega uvoza po aritmetični kvartalni dina- 
miki, ki ni odraz dejanskih kvartalnih potreb v Sloveniji. Takšen sistem tudi 
razvrednoti prizadevanja organizacij združenega dela za povečanje izvoza, 
saj organijacije kljub temu, da imajo svoje devizne prilive, teh ne morejo upo- 
rabljati. Delegati so v razpravi o problematiki omejevanja uvoza opozarjali še 
na dejstvo, da kljub večkratnim opozorilom še ni dovolj omejevanja uvoza 
blaga za široko potrošnjo. Tako smo priča na eni strani problemov v proizvodnji 
zaradi omejevanja uvoza, na drugi strani pa ponujajo trgovine razno uvoženo 
blago, ki ni nujno potrebno. 

Ob ugotovitvah, da smo v naši republiki že izkoristili vse možnosti uvoza 
opreme v letu 1980 ter da je že realiziranih 34 % možnosti uvoza reproduk- 
cijskega materiala za drugo trimesečje 1980 leta, pa smo bili vendarle omejeni 
pri uvozu, tako da vseh možnosti uvoza nismo mogli izkoristiti. Zato se po- 
stavlja vprašanje, kdo je prekoračil možnosti uvoza oziroma komu se je odo- 
braval takšen uvoz? 

Ker so delegati v Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose 
s tujino to vprašanje že postavili, vendar nanj niso dobili odgovora, postavlja- 
mo Izvršnemu svetu to vprašanje danes na Zboru občin in na Zboru združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije. 

V organizacijah združenega dela prevladuje tudi ocena, da so razlogi za 
številne probleme na tem področju tudi neurejeni odnosi oziroma neusklaje- 
nost med samoupravno interesno skupnostjo za ekonomske odnose s tujino, 
Narodno banko in Republiškim komitejem za ekonomske odnose s tujino, 
bi želeli o tej oceni slišati tudi stališča Izvršnega sveta. 

Ob koncu naj še dodamo, da se ne strinjamo z mnenjem odgovornih v Sa- 
moupravni interesni skupnosti, za ekonomske odnose s tujino, da vodilni de- 
lavci v združenem delu ne poznajo sistema in zaradi tega prihaja do nespo- 
razumov. Menimo, da je krivda za takšno stanje drugje. Delegati bi tudi že- 
leli slišati obrazložitev prednosti, ki jo ima uvoz pralnega praška, ki sedaj le- 
ži po trgovinah, pred uvozom potrebne surovine za izdelavo domačega praš- 
ka. Ob tem bi za porabljene devize za 1 kg praška lahko proizvedli 3 kg doma- 
čega praška. 
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Na probleme in anomalije na področju cen smo na zborih že opozarjali, 
sprejet pa je bil tudi sklep, da naj delegacija v Zboru republik in pokrajin o 
tem razpravlja in postavi ustrezna vprašanja Zveznemu izvršnemu svetu. V 
tem trenutku je situacija še bolj grozljiva in povzroča vrsto negativnih poja- 
vov, ki bodo imeli posledice tudi pri urejanju teh odnosov s samoupravnimi 
sporazumi na osnovi novih zakonov s področja cen. V obdobju, ko še vedno 
prevladuje Zvezni zavod za cene s svojim načinom potrjevanja cen, kljub 
sprejetim zakonom skušajo nekatere organizacije združenega dela, proizvajal- 
ke surovin in repromateriala reševati svoj ekonomski položaj tako, da pošiljajo 
svojim kupcem v podpis sporazume o izpadlem dohodku, kar pomeni, da mora 
organizacija združenega dela, ki kupi surovino oziroma material, priznati na ce- 
no, ki je potrjena pri Zavodu za cene, toliko in toliko odstotkov, kar znaša tudi 
do 80 % na obstoječo ceno. Podpis takšnega sporazuma je za organizacijo ne- 
izbežen, če noče ustaviti proizvodnje zaradi pomanjkanja surovin. Takšni 
sporazumi v zadnjem času v organizacijah združenega dela kar dežujejo in 
jih največkrat ni mogoče obravnavati niti v samoupravnih organih, da ne 
govorimo o sprejemanju po postopku, ki ga predpisuje zakon o združenem 
delu. Takšno sporazumevanje pomeni torej zviševanje cen mimo statistike in 
se končnemu proizvajalcu ne priznava kot razlog za njegovo povišanje cen 
ter na osnovi tega napoveduje vrsta organizacij združenega dela v naši ob- 
čini izgubo. 

Menimo, da je takšno prisilno sporazumevanje nesprejemljivo in je gro- 
bo izrabljanje odnosov, določenih z zakonom o združenem delu za reševanje 
problemov, katerih povzročitelj pa je še vedno administrativno neselektivno 
odločanje o cenah. V zvezi z navedenim sprašujemo Izvršni svet, kakšno je 
njegovo stališče do takšnega sporazumevanja oziroma do takšnega razreševa- 
nja problemov na področju cen? 

Problemi na področju cen in ekonomskih odnosov s tujino poyzročajo 
vrsto problemov pri oskrbi z reprodukcijskim materialom. Ob tem pa je eden 
največjih problemov oskrba s proizvodi iz železarne. Organizacije združenega 
dela ugotavljajo, da ne bodo v letošnjem letu dobavljale dogovorjene količine 
oziroma da bodo te celo pod lanskoletno ravnjo. Razlog za takšen položaj je 
seveda v politiki izvoza za vsako ceno ter v dejstvu, na katerega smo že tudi 
večkrat opozarjali, to je usmeritev železarn v lastno predelovalno industrijo. 

Ker na vprašanje o tem problemu nismo dobili zadovoljivega odgovora, 
ga danes ponovno zastavljamo, in sicer, ali bo narejena ustrezna analiza o iz- 
polnjevanju srednjeročnega plana v železarnah in ali bodo ugotovljeni razlogi 
in odgovornost za odstopanje od sprejetih srednjeročnih usmeritev v republiš- 
kem in zveznem merilu? 

V razpravi smo opozorili na nekaj najbolj perečih področij. Teh pet vpra- 
šanj sem zastavil zato, ker je Zbor združenega dela sprejel sklep, da morajo 
delegati v republiški in zvezni Skupščini zahtevati odgovore na ta vprašanja 
in jih posredovati na naslednji seji zborov Skupščine občine Maribor. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Franc Vrviš- 
čar, delegat iz občine Metlika, prosim. 

Franc Vrviščar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati. Želel bi podati samo nekaj misli iz razprav, ki so bile v naši občini gle- 
de uresničevanja letošnje resolucije. V delegaciji, kot tudi v občini menimo, 
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da je zelo dobro, ker smo tako zgodaj uvrstili na dnevni red vseh zborov Skup- 
ščine tako pomembno temo kot je informacija o uresničevanju nalog in usme- 
ritev iz resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za te- 
koče leto, kar se prejšnja leta ni dogajalo. Moram poudariti, da so že same 
razprave glede sprejemanja resolucije ter njenih usmeritev prodrle na vsa 
področja družbenega življenja in to pa predvsem zato, ker je resolucija v pra- 
vem smislu narekovala vse stabilizacijske ukrepe. Kot takšno so jo naši de- 
lovni ljudje in občani tudi sprejeli in njene elemente vgradili v plane materi- 
alne proizvodnje in vse vrste skupne in splošne porabe. Ob samem sprejema- 
nju in trimesečnem izvajanju ni bilo in ni opaziti nerazumevanja, zakaj na- 
enkrat toliko stabilizacijskih ukrepov in posegov. Več je bilo sumov in bojaz- 
ni, da ne bi prišlo v najbolj odgovornih sredinah do popuščanj, kršitev ali iz- 
jem pri uresničevanju nalog iz resolucije. Moram povedati, da je ta bojazen 
še vedno prisotna. Na vseh področjih smo prišli do spoznanj, da se bomo sre- 
čevali s težavami v odnosu na zvezno, republiško in občinsko resolucijo, kakor 
tudi pri dogovoru o ustvarjanju in porazdelitvi prihodka. 

Vsekakor smo največ skrbi posvetili materialni proizvodnji prav zaradi 
tega, ker vemo, da se tu srečujemo z vrsto problemov pri zagotavljanju repro- 
dukcijskega materiala in s tem pokrivanja uvoza z izvozom. Naj omenim, da 
smo vprašanje pokrivanja uvoza z izvozom dali na prvo mesto, razlogov in 
skrbi za to pa smo imeli več kot dovolj. 

Z raznimi ukrepi se poskušamo izogniti določenim težavam pri pomanjka- 
nju reprodukcijskega materiala, ki je vezan na uvoz in od katerega je odvisna 
nemotena proizvodnja. Ti ukrepi so raznoliki, kratkoročnega in dolgoročnega 
značaja nekateri pa tudi boleči, na primer, da se prehaja na zmanjšanje pro- 
izvodnje, in sicer tiste, za katere primanjkuje reprodukcijskega materiala iz 
uvoza, pa tudi na nekatere preusmeritve na domače surovine. Vendar pa so 
kljub tem hitrim in možnim notranjim ukrepom nastale v določenih organi- 
zacijah združenega dela motnje v proizvodnji. Vse te težave se praktično niso 
mogle rešiti s temi kratkoročnimi ukrepi znotraj občine, ker so potrebni dol- 
goročni ukrepi. Določene boljše rešitve za pokrivanje uvoza z izvozom so tudi 
možne in znane, vendar so vezane na daljše obdobje in na določene investi- 
cije, kakor tudi na večji izvoz in boljše rešitve glede uvoznih pravic, kar je že 
povedal tovariš Kranjc, kot je bilo v prvem trimesečju letošnjega leta. 

Prepričani smo, da je težko na nivoju republike urediti najbolj pravičen 
sistem uvoznih pravic predvsem zaradi tega, ker so se temeljne organizacije 
združenega dela različno razvijale in so imele zaradi tega različen start do 
uvoznih pravic in pogojev, ki so se odražale v odnosu na resolucijska dolo- 
čila in določila SISEOT. Prav zato je februarski sklep republiškega Izvršnega 
sveta o prepovedi uvoza glede na porabo devizne kvote za I. trimesečje različno 
prizadel določene temeljne organizacije združenega dela. Zato menimo, da bi 
kazalo uvozne pravice bolj pravično planirati, in sicer tako, da bi preprečili 
porabo pravic, enim na račun drugih oziroma, da bi lahko uvažali tudi tisti, 
ki so si ustvarili pogoje v tretjem, petem ali devetem mesecu, ne pa samo tisti, 
ki imajo te pogoje že kakšen mesec prej. Morda bi kazalo take izredne pri- 
mere temeljnih organizacij združenega dela, ki so se znašle v trenutnih teža- 
vah iz opravičljivih razlogov, reševati kot posebne občasne probleme, ker 
njihov zastoj ne vpliva le na njihov položaj, temveč tudi na določene tozde v 
drugih krajih Slovenije ali celo Jugoslavije. V mislih imam kot primer del 
programa Yulona, ki je začel obratovati že v letu 1979, medtem ko bo del osta- 
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le proizvodnje stekel po predvidevanjih šele letos, čeprav bi moralo biti ravno 
obratno. Zakaj talko, je znano, zato obstojajo tudi opravičljivi razlogi in niso 
krivi neposredni proizvajalci, čeravno bodo morali nositi večji del težav. 

Razveseljivo je, da se povečuje zanimanje temeljnih organizacij združe- 
nega dela za večje združevanje sredstev za skupne naložbe, ki naj bi na tak 
ali drug način razrešile težave zaradi pomanjkanje uvoznega reprodukcij- 
skega materiala, kar v preteklosti ni bilo dovolj prisotno. Menimo tudi, da so 
v okviru SISEOT izdelani novi, pravičnejši uvozno-izvozni plani ter pravice in 
obveznosti temeljnih organizacij združenega dela kot je bilo to v začetku tega 
leta, potrebno pa je še nadalje spremljati in dograjevati uvozno-izvozno poli- 
tiko oziroma pokrivanje uvoza z izvozom. Imeli smo tudi nekaj kršiteljev do- 
govora o razporejanju dohodka oziroma izplačevanja osebnega dohodka nad 
ravnijo november 1979 leta, vendar te kršitve niso bile zavestne. V največ 
primerih je šlo za nepoznavanje sistema in razmer. Višina teh sredstev pa je 
tako majhna, da v nobenem primeru ne more bistveno vplivati na materialni 
položaj in razvoj temeljne organizacije združenega dela. Vendar so vse te- 
meljne organizacije združenega dela te nepravilnosti uskladile z intencijami 
družbenega dogovora. 

Z nekaterimi težavami se srečujemo pri skupni in splošni porabi. Rad bi 
omenil le to, da prevladuje nekakšno nenapisano pravilo pri določenih nosil- 
cih skupne in splošfne porabe, da morajo imeti glede na njihov družbeni po- 
ložaj za svojo dejavnost neomejeno 16% povečano potrošnjo. Ko jih sku- 
šamo razmejevati na prednostne in neprednostne, pa ugotovimo, da je v masi 
sredstev več prednostnih področij, za katera naj ne bi veljalo ali zadoščalo 
16% povečanje proračunskih ali kakih drugih sredstev v odnosu na lansko 
leto. Pretežni del teh trdi, da je tako stališče izoblikovano in dogovorjeno z 
določenimi republiškimi organi. Pred kratkim smo za to področje dobili tudi 
predlog dogovora, s katerim je prepuščeno občinam, da se o teh zadevah do- 
govarjajo. Doslej te stvari niso bile toliko znane. 

Naj na koncu omenim le misel, ki je vedno prisotna v vseh razpravah o 
stabilizaciji. Ce bomo vsi in povsod spoštovali zapisana stabilizacijska obna- 
šanja, bomo zagotovo uspeli, če pa bo izjem vedno več, bo uspešnost manjša. 
Res je, da so vhodna skladišča, v katerih se nahajajo reprodukcijski materi- 
ali, mnogo manj založena, da nam določenega materiala primanjkuje in da ni 
potrebna posebna razlaga, kakšne posledice bo to imelo v naslednjih tri- 
mesečjih oziroma v tekočem letu. Resnično pa lahko trdimo, vsaj za našo ob- 
čino to velja, da so se zaloge gotovih proizvodov znatno zmanjšale, kar je po- 
zitivno, in da se trgovina drugače obnaša pri nakupu in dobavi, kot se je do 
sedaj. Mislimo, da je tudi to pripomoglo k nekoliko boljšim pogojem za ustvar- 
janje celotnega prihodka temeljnih organizacij združenega dela, kot so bili v 
prvem trimesečju preteklega leta. 

Nismo pa prepričani, da bodo rezultati v naslednjih trimesečjih enaki, 
verjetno bodo nekoliko slabši. Vse omenjeno, dobro in slabo, o čemer smo 
danes že slišali in govorili, pa nam ne glede na to vliva oziroma daje določen 
optimizem, da bomo, čeprav težko, le uresničili najvažnejše naloge iz naših 
resolucijskih dokumentov. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima Jože Lindič, de- 
legat iz občine Kočevje. Prosim! 
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Jože Lindič : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
JMasa delegacija je razpravljala o informaciji o uresničevanju nalog in usmeri- 
tev iz resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 
1980 ter ugotovila: 

V celoti podpiramo izhodišča, izražena v informaciji Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, predvsem pa daje delegacija podporo poročilu Odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj ter Odbora za finance. Težko je dajati 
kvalificirane napovedi na podlagi dvomesečnih podatkov, vendar delegacija 
na podlagi poročil na zborih Skupščine ter poročil družbenopolitičnih organi- 
zacij ugotavlja, da se vsi dejavniki na gospodarskem in negospodarskem pod- 
ročju v polni meri zavedajo resnosti položaja. 

Delegate pa tudi delavce v organizacijah združenega dela predvsem motiio 
nedoslednost1 stabilizacijskih postavk. Se vedno se namreč ugotavlja, da so 
v boljšem položaju tisti, ki ukrepajo nestabilizacijsko in to na področju oseb- 
nih dohodkov, na področju deviznih kvot in še kje drugje. Pri izvajanju reso- 
lucije za leto 1980 ter pri izvajanju stabilizacijskih ukrepov je potrebno upo- 
števati tudi te momente ter zadeve odgovorno in samoupravno urejati. 

Zaskrbljujoče v tej situaciji je predvsem področje preskrbe z domačimi in 
tujimi surovinami, kar v organizacijah združenega dela povzroča neizpolnje- 
vanje planskih nalog. Pri dobavah domačih surovin se opaža zapiranje trga 
omejevanje količin in stalna obvestila o dvigu cen. Delno prihaja do tega 
zato, ker si v organizacijah združenega dela prizadevajo ustvarjati na ta na- 
čin večji dohodek, delno zato, ker organizirajo lastno predelavo surovin, delno 
pa zaradi vrtoglavega izvoza surovin ali polizdelkov v teku za devizami. To 

verig°(fa^a Zaradl t6ga' ker te orSan'zac'je niso povezane v reprodukcijsko 
Posebej smo bili pozorni na selektivnost omejevanja porabe. To področje 

je potrebno urejati z največjo skrbnostjo, da ne bi pri preveliki zagnanosti 
dosegli nasprotnih učinkov. Glede neizpolnjevanja resolucijskih določil je po- 
trebno bolj določeno postaviti kazenske odgovornosti. Pri vsej akciji moramo 
biti doslednejši, ker delavci in občani to od nas zahtevajo in pričakujejo. 

Pred organizatorji proizvodnje in pred izvršnimi organi družbenopoli- 
tičnih skupnosti pa je velika naloga, kako pri vseh teh težavah organizirati 
normalen potek proizvodnje, da bo lahko materialna proizvodnja dosegla čim 
večji družbeni produkt. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima Tatjana Stirn, dele- 
gatka iz Logatca. 

Tatjana Stirn: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naloge in usmeritve iz resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije v letu 1980 so dokaj jasno opredelile, kaj moramo storiti na pod- 
ročju ekonomskih odnosov s tujino, zaostrovanja investiranja, omejevanja vseh 
oblik porabe, izvajanja dogovorjene politike cen ter nalog na drugih področjih 
družbenoekonomskih odnosov. Vsi smo bili za izvedbo take prepotrebne stabi- 
lizacijske politike, ki selektivno omogoča ne le obstanek, temveč tudi prodor 
najproduktivnejših organizacij združenega dela in krepi poslovno in izvozno 
usmerjeno proizvodnjo. 2al pa podana informacija za januar in že deloma 
znani kazalci za mesec februar in marec ne kažejo na to, da uresničujemo do- 
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govorjene usmeritve in da se lanskoletni negativni trendi na vseh področjih 
gospodarjenja ne bi neovirano nadaljevali tudi v letošnjem letu. _ . 

Vsi trije zbori Skupščine občine Logatec menijo, da kakršnokoli popuščanje 
nediscipliniranim in le v delitev osebnih dohodkov usmerjenim organizaci- 
jam in skupnostim na vseh ravneh že v začetku leta močno načenja nasa skup- 
na prizadevanja, da resolucijo ter dogovor o uresničevanju družbene usmeritve 
razporejanja dohodka, samoupravno uresničimo. S svojim potrošniškim pojmo- 
vanjem delujejo proti našim samoupravnim pridobitvam. _ 

Menimo da je potrebno vse primere, ki prekoračujejo resolucijo m do- 
govor enako obravnavati in tiste, ki subjektivno kršijo za letos zacrtano pot 
gospodarjenja, tudi temeljito obravnavati, da se nam na koncu leta ne bi po- 
novil letošnji januar. Menimo, da ni dovolj prepustiti uresničitev stabilizacije 
le izvršnim svetom, sindikatom in Službi družbenega knjigovodstva. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Vinko Bah, 
delegat iz Krškega. (Prosim! 

Vinko Bah- Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Skupina 
delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije je dne 1. 4. 1980 obravnavala 
informacijo o uresničevanju nalog in usmeritev iz resolucije o politiki izvaja- 
nja družbenega plana SR Slovenije v letu 1980. 

Načeloma so delegati menili, da poročilo realno nakazuje in ocenjuje pro- 
bleme, ki se kažejo pri uresničevanju nalog resolucije na posameznih pod- 
ročjih' našega družbeno-ekonomskega razvoja. Predvsem so razpravljalci v 
omenjenem poročilu ugotavljali, kako Izvršni svet SR Slovenije uresničuje 
svoje naloge pri odpravljanju ovir za čim boljšo realizacijo planskih obveznosti. 

Poleg težav v preskrbi z osnovnimi surovinami za kovinsko-predelovalno 
industrijo, zaradi pomanjkanja premoga za tehnologijo itd. je po našem mne- 
nju eden od bistvenih problemov področje zunanjetrgovinske menjave. Nere- 
šena vprašanja s tega področja resno ogrožajo realizacijo zastavljenih nalog 
v občini Krško, vendar ne bi ponavljal stvari, ki so bile danes že izrečene in se 
z razpravljalci iz Maribora in drugimi popolnoma strinjam. Zato bi se omejil 
le na to, da na konkretnem primeru prikazem, kaj pomenijo linearni ukrepi 
na tem področju pri realizaciji planskih nalog v nekaterih delovnih organi- 
zčicij ah 

Eden od največjih problemov je položaj Tovarne celuloze in papirja D j uro 
Salaj v Krškem. Tovarna celuloze in papirja Krško planira letni izvoz v višini 
745 milijonov dinarjev in uvoz 632 milijonov din, torej pozitivni saldo. Zaradi 
zadnjih ukrepov SISEOT pa ne moremo prijaviti uvoza za drugi kvartal in 
gre za problem dinamike uvoza, ki ga dovoljuje današnji instrumentarij, spre- 
jet v SISEOT. To bo zmanjšalo zaloge reprodukcijskega materiala na mini- 
mum, kar bo povzročilo zmanjšanje izvoza, prenehanje izvrševanja mednarod- 
ne pogodbe, ki jo ima tovarna z Madžarsko, povečanje proizvodnih stroškov in 
zmanjšanje proizvodnje časopisnega papirja. Ob dejstvu, da pomeni izvozna 
orientacija enega od osnovnih nosilcev gospodarske rasti in stabilnega dejav- 
nika razvoja, je očitno, da moramo sprejeti ukrepe, ki bodo omogočali pove- 
čanje izvoza, ne pa ravno obratno. 

Tekoči ukrepi SISEOT z dne 13. 3. pa so povzročili tudi nevarnost preki- 
nitve oziroma minimalno izpolnjevanje meddržavne pogodbe z Madžarsko, po 
kateri je izvoz dvakrat večji od uvoza. Menimo, da bi moral Izvršni svet SR 
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Slovenije pri nadaljnjem reševanju problemov in pri uresničevanju resolucij- 
skih usmeritev sprejeti začasne ukrepe za povečanje izvoza, ne pa ravno na- 
sprotno, kot je v navedenem primeru. 

Delavci tovarne papirja in celuloze Krško opozarjajo, da ne morejo čakati 
s prijavami na uvoz do naslednje skupščine SISEOT, ki naj bi bila, kot je 
danes tovariš Jože Hujs povedal, sredi aprila, ampak predlagamo, da se tudi 
pogodbe o dolgoročnem proizvodnem sodelovanju, ki imajo pozitivni učinek 
v plačilni bilanci, izvajajo mimo sklepa SISEOT o začasni določitvi obveznosti 
fizičnega izvoza blaga in storitev ter začasne možnosti fizičnega uvoza blaga 
in storitev. 

Pozorno sem spremljal razpravo, ki jo je podal tovariš Jože Hujs. Popol- 
noma se strinjam s tem, da današnja situacija sicer še ne kaže zaskrbljujočih 
učinkov linearnih ukrepov na področju zunanjetrgovinske menjave in da de- 
lovne organizacije nekako uspevajo v okviru teh ukrepov obdržati raven pro- 
izvodnje. Vendar mislim, da je treba poudariti, da delamo v prvih dveh me- 
secih praktično še z zalogo, ki je sedaj pošla. To kaže naš primer in se bodo ti 
ukrepi, če bodo še naprej veljali, zelo izrazito poznali v naslednjih mesecih. 
Na to moramo biti pozorni in se ne strinjamo s tem, da bi takšni ukrepi ve- 
ljali ne glede na to, kaj bo sklenila naslednja skupščina SISEOT. Menimo, da 
mora Izvršni svet danes jasno povedati, kaj namerava v tem času storiti, ker 
ne moremo zapreti tovarne za mesec dni in poslati delavcev na dopust. 

V zvezi s tem bi potem konkretno predlagal, da se sklepi, ki jih k tej 
točki dnevnega reda predlaga Izvršni svet, ko govori o zunanjetrgovinski me- 
njavi, konkretizirajo s tem, kaj bomo storili na tem področju, da bomo uresni- 
čili naloge iz resolucije. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima Franc Novak, delegat 
iz Kamnika. 

Franc Novak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati 
Skupina delegatov za Zbor občin in skupina delegatov za Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije s področja gospodarstva, sta na seji dne 28. marca 
1980 obravnavali gradivo za današnjo sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije 
in imata k 3. točki, to je k Informaciji o uresničevanju nalog in usmeritev iz 
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1980 na- 
slednje pripombe: 

Kljub temu, da je kamniško gospodarstvo že vseskozi izvozno orientirano, 
saj se je izvoz v letu 1979 v primerjavi z letom 1978 povečal za več kot 40 % 
in da je delež uvoza v izvozu okoli 60 %, se organizacije združenega dela z 
našega področja srečujejo z velikimi težavami, ki otežujejo pogoje gospodar- 
jenja in zmanjšujejo možnost izpolnitve planskih nalog. Te pa so zlasti: prvič, 
pomanjkanje reprodukcijskega materiala iz uvoza, drugič, težave pri nabavi 
rezervnih delov in opreme iz uvoza, tretjič, prepočasno izplačevanje izvoznih 
premij in skokovito naraščanje cen določenim proizvodom in storitvam, po 
drugi strani pa neutemeljeno zadrževanje cen določenim končnim proizvodom. 

Vse to resno ogroža izvedbo osnovne naloge, dogovorjene z resolucijo o 
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1980, to je povečanje 
izvoza. Zato predlagamo, da se navedeni podatki čim prej proučijo in najdejo 
ustrezne rešitve. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Valentin Čelik, 
delegat iz občine Idrija. 

Valentin Čelik: Tovarišice in tovariši delegati! Na skupni seji 
skupin delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije iz občine Idrija smo dokaj podrobno razpravljali o informaciji o ures- 
ničevanju planiranih nalog za leto 1980 v SR Sloveniji in skušali pri tem 
narediti primerjavo s konkretnimi ugotovitvami v naši občini. V razpravo so 
bile vključene organizacije združenega dela in koordinacijski odbor za stabili- 
zacijska prizadevanja pri Občinski konferenci SZDL. Naša pozornost je veljala 
predvsem dvema področjema, kjer bo potrebno drugače in predvsem učin- 
koviteje ukrepati, sicer bodo planirani resolucijski cilji ogroženi. 

Prvo področje je zunanjetrgovinska menjava, kjer se doslej nismo uspeli 
ustrezno dogovoriti in smo zato situacijo reševali sproti, z začasnimi ukrepi kot 
so ukrep 'zelenega zmaja, ponovno prijavljanje že prijavljenih potreb v letu 
1979, restriktivni LB režim in zaustavitev prijavljanja uvoza opreme v letu 
1980, ki predvsem restriktivno vplivajo na možnosti za uvoz blaga in priza- 
devajo enako aktivne kot tudi pasivne, kar slabo vpliva tudi na izvozne re- 
zultate. 

Gospodarstvo naše občine je visoko izvozno aktivno, pa vendar delovnim 
organizacijam to ne zadošča za normalno poslovanje s tujino, čeprav so imele 
zagotovljen zadosten obseg deviznih pravic, kakor tudi fizičnega uvoza. Vrata 
Narodne banke so bile namreč kmalu po začetku letošnjega leta enako zaprta 
zav se organizacije združenega dela, ne glede na njihov saldo deviznih pravic. 
Seveda je logična trditev, da je bila kvota uvoza v SR Sloveniji za prvi kvartal 
izkoriščena, ni pa razumljiva in dopustna struktura delitve te kvote, saj je bilo 
edino merilo to, kdor je prej prišel do okenca Narodne banke. Tako ni čudno, 
da so si nekateri zagotovili repromaterial za celo leto, drugi, med njimi so tudi 
nekateri izvozniki, pa se otepajo s hudimi težavami v proizvodnji. 

Opažamo neurejenost na področju ekonomskih odnosov s tujino in tudi 
nekoordinirano delo med posameznimi republiškimi institucijami, ki delajo na 
tem področju. Zato predlagamo, da se že dogovorjene rešitve čim prej izpe- 
ljejo, predvsem pa se zavzemamo: 

1. Za ukinitev kakršnihkoli oblik začasnega omejevanja uvoza ter dosled- 
no upoštevanje samoupravnega sporazuma o merilih, pogojih, načinih in po- 
stopkih za dosego dogovorjenega obsega uvoza blaga in storitev ter odliva deviz 
za leto 1980, ki so ga organizacije združenega dela že podpisale. 

2. Za čim prejšnjo uskladitev planov ekonomskih odnosov s tujino za vse 
enote Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino. 

3. Za večjo pozornost samoupravnemu sporazumevanju glede 67. in 68. 
člena o deviznem poslovanju, pri čemer bi bilo potrebno rešiti problem spora- 
zumevanja med organizacijami združenega dela na medrepubliškem nivoju. Se- 
danji začasni ukrepi v okviru republiških kvot namreč destimulirajo tudi na- 
predek na tem področju. 

4. Na področju izvoza predlagamo izenačitev uvoza blaga in storitev. Prav 
tako pa bi morah rešiti problem tekočega izplačevanja zveznih stimulacij, pri 
čemer odpiramo še vprašanje pospešenega izvoza za kliring. 

Ponovno poudarjamo, da je nujno potrebno doseči sporazumne rešitve v 
zvezi s problematiko zunanjetrgovinske menjave in da se nikakor ne bi smeli 
ponovno zatekati k linearnim in neselektivnim ukrepom za vse organizacije 
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združenega dela ne glede na njihovo predhodno obnašanje. Prednost morajo 
imeti organizacije združenega dela, ki si s svojim izvozom zagotovijo potrebna 
devizna sredstva ali pa si devize pridobijo s samoupravnim sporazumevanjem. 
Sicer se lahko zgodi, da bo naša plačilna bilanca ogrožena z druge strani, za- 
radi nezmožnosti povečevanja izvoza. 

V zvezi s stabilizacijskimi prizadevanji želimo opozoriti še na en sklop 
problemov, ki se vse bolj pojavljajo v naših temeljnih organizacijah združe- 
nega dela in pomenijo pritisk na povečanje cen surovin oziroma polizdelkov s 
samoupravnimi sporazumi. S pritiskom na znatno višje cene namreč nekatere 
organizacije združenega dela pogojujejo dobavo svojih proizvodov. Poudar- 
jamo, da gre za povečanje cen, ki presegajo vsako razumno mejo in da se na 
ta način pod krinko dohodkovnih odnosov oziroma samoupravnega sporazume- 
vanja skrivajo žarišča, ki prav lahko ogrozijo cilje, ki smo si jih zastavili z 
resolucijo. Hkrati pa taki primeri ustvarjajo nezadovoljstvo, saj kažejo na to, 
da stabilizacijska bremena niso enakomerno porazdeljena. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Pismenih prijav ni več. Želi še kdo 
besedo? (Da.) Besedo ima Karel Sukič, delegat iz občine Murska Sobota. 

Karel Sukič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Razpravljal bom v imenu delegacije za delegiranje delegatov v Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije iz občine Murska Sobota. 

Informacija o uresničevanju nalog in usmeritev iz resolucije za leto 1980 
opozarja zlasti na subjektivne vzroke za izgube, torej na vzroke, ki so v po- 
sameznih kolektivih. Soglašamo, da tudi te slabosti obstajajo in da v klavni- 
ških in mesnopredelovalnih obratih lahko še povečamo produktivnost in go- 
spodarnost. To bo moč doseči z ustreznejšo delitvijo dela in z večjo specializa- 
cijo v klavništvu, vendar pa podatki o stalnih izgubah v preteklih letih opo- 
zarjajoča bo nujno potrebno sprejeti tudi nekatere druge sistemske ukrepe. 
V mesni industriji v Murski Soboti znaša izguba v obdobju od 1976 do 1979 
leta že 183 milijonov dinarjev. Te izgube vsako leto pokrivamo s sanacijskimi 
krediti, ki za te kolektive pomenijo nove obremenitve, ki praktično v celoti 
onemogočajo razširjeno reprodukcijo. Takšen dohodkovni položaj je značilen 
ne samo za mesno industrijo v Murski Soboti, ampak tudi za večino mesnih 
industrij v Sloveniji. S tem tudi ne rešujemo dohodkovnega položaja te dejav- 
nosti v družbeni reprodukciji. Strinjamo se sicer z ugotovitvijo o subjektivnih 
vzrokih za izgube, vendar objektivni vzroki vendarle prevladujejo in so pred- 
vsem v neusklajenih cenah med surovinami in reprodukcijskim materialom in 
cenami svežega mesa in mesnih izdelkov. 

Pri opredeljevanju ukrepov za ureditev dohodkovnega položaja mesno- 
predelovalnih obratov moramo upoštevati celovitost agroživilskega kompleksa, 
pri čemer je pomembno, da v Sloveniji 70 % vrednosti realizirane proizvodnje 
predstavljajo proizvodi živinoreje, v Pomurju pa celo 90 %. To pomeni, da je 
od ekonomskega položaja mesnopredelovalnih obratov v veliki meri odvisen 
tudi dohodkovni položaj celotnega kmetijstva in s tem tudi položaj družbeno- 
političnih skupnosti. 

Neupravičeno nižji dohodek na področju mesa in mesne predelave ima ne- 
gativen učinek za razvoj živinoreje in poljedelstva zaradi dohodkovne soodvis- 
nosti teh dejavnosti, ki se v praksi že uveljavlja. S takim položajem razvred- 
notimo tudi napore za uresničitev načrtovanega povečanja živinorejske in 
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poljedelske proizvodnje v zasebnem sektorju, v katerega smo v zadnjih petih 
letih na območju Pomurja vložili 970 milijonov dinarjev. S tem razvredno- 
timo tudi napore za hitrejše spreminjanje družbenoekonomskih odnosov na 
vasi in za hitrejše in učinkovitejše združevanje zasebne in družbene proizvod- 
nje. Hitrejše in doslednejše uresničevanje teh ciljev torej onemogočajo ne- 
urejeni ekonomski odnosi, ki se kažejo predvsem v neusklajenih cenah klavne 
živine in pitanih prašičev s cenami mesa in mesnih izdelkov. 

Celoten sistem je zasnovan na garantiranih cenah živine, ki so osnova za 
določanje prodajnih cen mesa in ki se določajo na dogovorjene cene koruze 
kot osnovnega krmila. Zal ta sistem že nekaj let ne deluje, saj živinorejci 
prodajajo živino tudi po 20 % višjih cenah od zagotovljenih, koruza pa je 
tudi do 1,80 din po kilogramu dražja, kot je bilo dogovorjeno. Posledice tega 
so očitne in se kažejo predvsem v izgubah v klavniški in mesnopredelovalni 
industriji. Proizvajalci živine bolj ah manj uspešno sledijo rasti cen krmil in 
klavnice morajo živino plačevati dražje, meso pa prodajamo po določenih cenah. 
Tudi takrat, ko se cene mesa in mesnih izdelkov le spremenijo, preteče običajno 
več mesecev od spremembe zagotovljenih cen za klavno živino. 

Zaradi teh neskladij v cenah smo v mesni industriji v Murski Soboti v 
letu 1979 izgubili 69 milijonov dinarjev dohodka, izguba pa znaša že 72 mili- 
jonov dinarjev. Tako velike izgube ta industrija ne more pokriti z notranjimi 
rezervami in z ustreznejšo organizacijo dela, prav tako pa tudi ne s poveča- 
njem produktivnosti dela in z boljšim izkoriščanjem proizvodnih sredstev. Tudi 
če bi na primer v naši klavnici 100% izkoriščali kapacitete, bi imeli izgube 
zaradi neusklajenih cen živine in mesa. Zato je potrebno predvsem odpraviti 
neskladja v cenah. 

Takšna situacija je značilna za vse organizacije združenega dela s pod- 
ročja klanja živine in predelave mesa, čeprav so le-te opremljene s sodobno 
tehnologijo in veliko vlagajo v razširjeno reprodukcijo ter so nosilci razvoja v 
teh dejavnostih. Zato je potrebno spremeniti dosedanji sistem določanja cen 
mesa in mesnih izdelkov tako, da bi bila cena mesa odvisna od cen krmil in 
klavne živine. Socialna vprašanja na tem področju pa bi kazalo reševati na 
drug način, morda s kompenzacijami in premijami in ne z nizkimi cenami 
mesa, ki bremenijo le posamezne organizacije združenega dela s tega pod- 
ročja. S tem bi tudi tem organizacijam združenega dela zagotovili enake po- 
goje pri pridobivanju dohodka, kar bi vplivalo na boljše izkoriščanje notranjih 
rezerv in tehnologije ter na povečanje produktivnosti dela. 

Slovenska mesna predelovalna industrija lahko in mora postati najpo- 
membnejši usklajevalec potrošnikov svežega mesa in mesnih izdelkov, s či- 
mer bi v Sloveniji zagotovili čim boljšo preskrbo. Ta naloga pa je kot priori- 
tetna opredeljena v tem srednjeročnem obdobju in tudi v letošnji resoluciji, 
čeprav predstavniki Izvršnega sveta v ekspozejih na to večkrat pozabijo. Gre za 
to, da uskladimo razvoj primarne kmetijske proizvodnje s predelovalnimi ka- 
pacitetami in s potrošnjo. Realne možnosti za to obstajajo. Tako bo na primer 
Pomurje na osnovi vlaganj že v letu 1982 lahko pokrilo 30 % slovenskih po- 
treb po mesu in mesnih izdelkih, v letu 1983 pa bo spitanih toliko prašičev in 
govedi, da bo pokrito 80 % klavniških zmogljivosti na tem območju. Živino- 
rejci svoje obveznosti izpolnjujejo, te naloge pa morajo dosledno uresničiti tudi 
mesnopredelovalni obrati. Menimo, da je koncept regionalnih klavnic primeren, 
ker zagotavlja racionalnejša vlaganja v klavniške kapacitete, polno izkori- 
ščanje zmogljivosti in uveljavljanje sodobne tehnologije. 
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V Pomurju prav tako menimo, da je samoupravno sporazumevanje in do- 
govarjanje o delitvi dela med mesnopredelovalnimi obrati v regiji nujno in 
potrebno, predvsem z vidika učinkovitejših investicijskih vlaganj. Zato v tej 
smeri tudi že delujemo. Uresničitev te naloge pa je odvisna in pogojena z 
ureditvijo ekonomskega položaja mesnopredelovalne industrije. Pri tem imajo 
pomembno vlogo samoupravne interesne skupnosti za oskrbo, ki lahko bistveno 
prispevajo k pravočasni in kvalitetni oskrbi tržišča s svežim mesom in mesnimi 
izdelki slovenskih živinorejcev. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Da.) Be- 
sedo ima Alenka Markič, svetovalka direktorja Zavoda SR Slovenije za druž- 
beno planiranje. 

Alenka Markič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Današnja razprava je bila zelo zanimiva in konkretna ter je potrdila 
ocene o tistih problemih, ki so prisotni v letošnjem letu in ki so opredeljeni 
tudi v informaciji. Največ problemov v letošnjem letu beležimo na področju 
ekonomskih odnosov s tujino, kjer spreminjamo tudi sistem, zato so težave še 
toliko večje. V zvezi s konkretnimi vprašanji o neusklajenosti delovanja po- 
sameznih organov na tem področju, predvsem samoupravne interesne skup- 
nosti, Narodne banke in komiteja je odgovor že podal podpredsednik Izvrš- 
nega sveta, tovariš Hujs v svojem ekspozeju. Prav tako mislim, da je sta- 
lišče Izvršnega sveta, da administrativni ukrepi na področju ekonomskih od- 
nosov s tujino ne zagotavljajo selektivnega pristopa in da so zato linearni. 
Zato je potrebno, da temeljne organizacije usklajujejo svoje potrebe v enotah 
samoupravne interesne skupnosti, upoštevaje specifičen položaj in težave po- 
samezne temeljne organizacije. Glede uvoza opreme v prvem kvartalu letoš- 
njega leta lahko rečem, da Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje in tudi 
Izvršni svet ne razpolagata s pregledom o izvršenem uvozu po posameznih te- 
meljnih organizacijah, vendar se v stališčih takšna zahteva lahko opredeli, če 
zbor meni, da bi to bilo potrebno. 

Podpredsednik Izvršnega sveta je v svojem ekspozeju podal tudi stališča 
glede problemov, ki se pojavljajo na področju cen, predvsem glede politike 
Zveznega zavoda za cene, vse pogostejših pojavov kršitve enotnosti jugoslovan- 
skega tržišča in glede nespoštovanja predpisov na tem področju. Prav tako je 
govoril o pojavih, ko se s samoupravnimi sporazumi'ne opredeljujejo trajnejši 
dohodkovni odnosi med organizacijami združenega dela, temveč se izsiljujejo 
višje cene. 

Glede konkretnega vprašanja delegata iz Maribora, zakaj smo v začetku 
letošnjega leta, ko je bilo občutiti pomanjkanje praška, uvažali prašek in ne 
surovine, lahko zaenkrat odgovorim le to, da je v tistem momentu najustrez- 
nejša rešitev bila prav gotovo uvoz končnega proizvoda. Vendar pa je to le 
trenutna rešitev, dolgoročno pa je te probleme potrebno reševati na drugačen 
način. Podroben odgovor na to vprašanje, kot tudi na vsa druga konkretna 
vprašanja, pa bo podal Izvršni svet v ustreznih odgovorih na postavljena dele- 
gatska vprašanja. Glede vprašanja, ali bo pripravljena analiza o izpolnjevanju 
obveznosti železarn, opredeljenih v planskih dokumentih za to srednjeročno 
obdobje, pa je del odgovora podal že tovariš Pregl, namestnik direktorja Za- 
voda SR Slovenije za družbeno planiranje. Želela bi le poudariti, da ni mogoče 
uresničiti tistih nalog v dogovoru o temeljih plana, ki niso bile tudi dohod- 
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kovno pokrite s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov posameznih 
nosilcev družbenega planiranja. Takšne naloge zato pomenijo le načelno ob- 
veznost in jih ni moč uresničevati niti sprejemati ustreznih ukrepov. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Da.) Besedo ima to- 
variš Mirko Zlender, član delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Mirko Zlender: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Želel bi odgovoriti na nekatera vprašanza v zvezi z ekonomskimi odnosi 
s tujino, ker je že več razpravljalcev zelo kritično razpravljalo o politiki na 
tem področju in ker delam v matičnem odboru, ki obravnava ta vprašanja v 
Zvezni skupščini. Želel bi podati tudi nekatere usmeritve, da ne bi delegati 
mislili, da je situacija na področju ekonomskih odnosov s tujino brezupna. 

Dosedanji gospodarski razvoj je bil ekstenziven. Ob sprejemanju letošnjih 
resolucij so bili obrazloženi razlogi, zakaj je treba v letu 1980 uresničiti stabili- 
zacijske usmeritve. Poudarjeno je bilo, da je to potrebno predvsem zaradi 
uresničitev nalog v naslednjem srednjeročnem obdobju. Zato so bile v zvezni in 
v republiški resoluciji jasno opredeljene naloge glede gospodarskega razvoja, 
ekonomskih odnosov s tujino, investicij, zaposlovanja, opredeljene pa so bile 
tudi druge naloge. 

Pri ocenjevanju dosedanjih gospodarskih gibanj moramo objektivno ugo- 
toviti, da se naloge ne uresničujejo tako kot smo pričakovali. Na področju 
ekonomskih odnosov s tujino, na to je v svojem ekspozeju opozoril tudi tovariš 
Hujs, je situacija takšna, da se praktično glede na izvozno orientacijo našega 
gospodarstva in glede na bodoči devizni priliv ne moremo več zadolževati in 
povečevati deficita z zadolževanjem v tujini, temveč le z večjo izvozno orien- 
tacijo našega gospodarstva. To pomeni, da je v letu 1980 v resoluciji oprede- 
ljen plačilni deficit Jugoslavije, ki ne sme biti višji od 2 milijarde dinarjev, 
kot tisti instrument, ki omejuje ekonomsko menjavo s tujino. Ce bi hoteli spo- 
štovati tako opredeljen limit in če bi upoštevali soodvisnost našega gospodar- 
skega razvoja od uvoza reprodukcijskega materiala in tehnologije, potem bi 
morali imeti dejansko bolj umirjeno rast družbenega proizvoda. Mi pa danes 
ugotavljamo neskladja med gibanjem ekonomske menjave s tujino in med 
ekonomskim razvojem Jugoslavije, ker na področju domače potrošnje nismo 
ničesar bistvenega spremenili. Še vedno imamo visoko rast zaposlovanja in hi- 
trejšo rast družbenega proizvoda kot je opredeljeno v resoluciji, kar dejansko 
pomeni večji uvoz repromateriala in surovin ter s tem tudi prebijanje plačilne 
bilance. Če ugotavljamo takšno kritično stanje glede naše plačilne bilance in 
če dejansko zadolžitev Jugoslavije znaša približno 23 % celotnega deviznega 
letnega priliva, potem je jasno, da bodo morali politični organi v zvezi in v 
republiki zagotoviti uresničitev dogovorjene plačilne bilance. Pri tem pa je 
potrebno tudi ostala gibanja podrediti tej nalogi. Zato bi ravnali zelo ne- 
smotrno, če bi skušali vztrajati pri 9,6% rasti proizvodnje kot je bila zabele- 
žena v Jugoslaviji v mesecu februarju. S tem ne spoštujemo usmeritve v re- 
soluciji, kjer je opredeljena 6% rast, večja rast proizvodnje pa ustvarja tudi 
močan pritisk na uvoz repromateriala, ki ga potrebuje naše gospodarstvo za 
reprodukcijo. 
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Zato je pri ocenjevanju ekonomskega položaja Jugoslavije in Slovenije 
oziroma posamezne občine potrebno upoštevati celovitost ekonomske politike, 
pri čemer so sestavni del te politike tudi ekonomski odnosi s tujino. 

Postavljeno je bilo tudi konkretno vprašanje glede stimulacije izvoza. Naša 
delegacija v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije je na 
zadnji seji postavila delegatsko vprašanje Zveznemu -izvršnemu svetu, ker iz 
sredstev sklada v letu 1980 še niso bile izplačane premije za opravljen izvoz 
v tem letu, čeprav smo v letu 1980 kot osnovno prioriteto opredelili izvoz. Zato 
je treba gospodarstvo, ki izvaža, v letu 1980 tudi čim bolj sprotno stimulirati, 
da le-to ne bo prikrajšano pri ustvarjanju dohodka. V letošnjem letu pa še ni 
bila izplačana nobena premija, kar prav gotovo ne stimulira izvoznike. Zato 
je bilo to vprašanje tudi postavljeno, odgovor pa bo verjetno dan na naslednji 
seji. Tudi v lanskem letu je sklad glede na povečan izvoz in limitirana sredstva 
ostal dolžan gospodarstvu okoli 4 milijarde novih dinarjev izvoznih premij, ki 
so bile pokrite z menicami in s sredstvi, ki so se letos zbrala v skladu. Zato 
bodo naši napori usmerjeni predvsem v spodbujanje izvoza in ažurno izplače- 
vanje izvoznih premij, kar je treba čim prej rešiti, saj drugače ne bo moč spod- 
buditi dohodkovne motiviranosti gospodarstva za izvoz. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Ta vprašanja bo treba čim 
prej razrešiti. Zato je tudi v predlogu sklepa opredeljeno, da je treba čim 

, prej sprejeti ukrepe za spodbujanje izvoza. 
Želi še kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem 

razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda, da se sestane skupina dele- 
gatov, ki bo verjetno največ pozornosti posvetila prav ekonomskim odnosom 
s tujino in cenam. 

Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.50 in se je nadaljevala ob 13.20.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo z delom. 

Ker sta informacija in predlog za izdajo zakona o turistični dejavnosti, ki 
ga bomo obravnavali kot naslednjo točko dnevnega reda, v tesni vsebinski po- 
vezanosti, predlagam zboru, da združi obravnavo 4. in 5. točke dnev- 
nega reda, to je informacijo o uresničevanju srednjeročnega načrta in o 
nekaterih problemih slovenskega turizma in predlog za izdajo zakona o turi- 
stični dejavnosti. 

Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Ne.) 
Če ne, prosim, da o predlogu glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje' 

(43 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog o združitvi obrav- 

nave 4. in 5. točke dnevnega reda. 
Informacijo in predlog za izdajo zakona je Skupščini predložil v obravnavo 

Izvrsni svet. Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Rada Lipičarja, re- 
publiškega podsekretarja v Republiškem komiteju za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve. Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 

Predlog za izdajo zakona je skupaj z informacijo Izvršni svet predložil že 
v mesecu septembru lansko leto, vendar smo takrat na predlog Izvršnega sveta 
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na 24. seji zbora dne 26. 9. 1980 obravnavo predloga za izdajo zakona in infor- 
macijo odložili z dnevnega reda. Takrat dane pismene pripombe, ki so jih de- 
legati oddali na seji zbora, smo posredovali predlagatelju, da bi jih upošteval 
že pri pripravi novega predloga za izdajo zakona o turistični dejavnosti. 

Informacija in predlog za izdajo zakona sta bila objavljena v prilogi IV. 
Poročevalca. Prejeli ste tudi pripombe Turistične zveze Slovenije. Informacijo 
in predlog za izdajo zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj in Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, ki sta zboru 
predložila skupno pismeno poročilo in Zakonodajno-pravna komisija, ki je ob- 
ravnavala le predlog za izdajo zakona in zboru predložila pismeno poročilo. 

Želijo poročevalci odborov in komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) 
Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 

Besedo ima tovariš Leopold Krese, predsednik Turistične zveze Slovenije. 

Leopold Krese: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Turistična zveza Slovenije s svojimi 50 000 člani, 220 turističnimi organiza- 
cijami oziroma društvi in 17 območnimi turističnimi zvezami pozdravlja odlo- 
čitev Skupščine SR Slovenije, da je po 12 letih uvrstila na dnevni red obrav- 
navo vprašanj s področja turizma. Ta vprašanja so dokaj zapletena in pereča. 

S posebnim zadovoljstvom pozdravljamo odločitev, da smo bili kot pred- 
stavniki turističnih organizacij v Sloveniji povabljeni na to sejo zbora. S tem 
naša organizacija ni dobila samo priznanje za svoje dosedanje družbeno po- 
membno in koristno delo na področju pospeševanja razvoja turizma, temveč 
se s tem tudi potrjuje, da je turistična društvena organizacija vendarle eden 
od pomembnih samoupravnih subjektov na tem področju. Nekatera društva 
delujejo v Sloveniji že več kot 100 let, Turistična zveza Slovenije pa letos praz- 
nuje 75-letnico svojega obstoja. Turistična društva so pogosto bila, to pa so 
tudi danes, edini nosilec organizirane turistične dejavnosti v posameznem 
kraju. 

Stališča in pripombe Turistične zveze Slovenije k informaciji in k pred- 
logu za izdajo zakona o turistični dejavnosti ste prejeli, zato vseh teh sugestij 
in predlogov ne bi ponavljal. Poudaril bi le nekatere bistvene pripombe naše 
turistične organizacije. 

V Sloveniji se v zadnjem obdobju turizem opredeljuje zelo pavšalno kot 
turistično gospodarstvo, pri čemer pogosto mislimo le na gostinstvo. Takšna 
opredelitev oziroma miselnost nesporno vnaša zmedo in tudi nesporazume pri 
zadovoljevanju oziroma oblikovanju turističnih ponudb. Tako se pogosto misli, 
da je za vse, kar se dogaja oziroma bi se moralo dogajati v turizmu, odgovorno 
le združeno delo s področja turizma oziroma s področja gostinstva, delno pa še 
potovalne agencije in trgovina. Turizem na sedanji stopnji razvoja pomeni nu- 
đenje celovite turistične ponudbe tako za tuje, kot tudi za domače turiste. 
Zato so kraji kot npr. Bled, Bohinj, Kranjska gora, Bovec, Portorož ipd. tisti, 
ki postajajo znani in ki privlačijo oziroma odbijajo turiste in ne hoteli. Hotele 
je mogoče menjati, čeprav so tudi ti pomembni z vidika nuđenja kompleksne 
turistične ponudbe. Zato je z vidika nadaljnjega razvoja turizma pomembno 
razvijati vse dejavnosti na določenih področjih, ki imajo pogoje za razvoj tu- 
rističnega gospodarstva. Turizem je torej kompleksna gospodarska dejavnost. 
Zato morajo pri pripravi, nuđenju in realizaciji turistične ponudbe sodelovati 
vse zainteresirane gospodarske in negospodarske organizacije, kot so npr. 
promet, gostinstvo, potovalne agencije, trgovina, obrt, pošta, komunala, zavodi 
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za spomeniško varstvo, muzeji, galerije, gledališča in številne društvene orga- 
nizacije — planinska, lovska, ribiška, športna in avto-moto društva, turistična 
društva ipd. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi delovni ljudje in občani, ki 
morajo s svojim ravnanjem skrbeti za lepše okolje, za ustreznejši sprejem 
gostov ipd. ter s tem za pospeševanje turizma. Takšne povezanosti, ki je nujna 
za razvoj turizma, pri nas ni. Zato se turisti le redko vračajo v iste kraje. 
S tem v zvezi bi želel opozoriti tudi na nedaven primer, ko smo v letošnjem 
letu s prizadevanji naših potovalnih agencij pridobili in pripeljali na smučanje 
v Kranjsko goro približno 5000 turistov iz Švedske. To je bil izredno velik 
uspeh naših potovalnih agencij. Le redki turisti, ki so bili v Kranjski gori, so 
rekli, da bodo ponovno prišli. Večina pa je izjavila, da nikoli več ne pride v 
Kranjsko goro, vendar ne zaradi hotelov — ti problemi so prisotni povsod v 
svetu, temveč zaradi tega, ker jim ni bila nudena celovita turistična ponudba. 
Tako so bile npr. žičnice zasedene, turisti so po limone in časopis hodili v 
Italijo ipd. Tudi gostoljubnost in obnašanje domačinov ni bilo ustrezno. 

To pa pomeni, da je potrebno za uspešen in hitrejši razvoj turizma zago- 
toviti tako dobro organizacijo, kot tudi učinkovitejše sodelovanje in usklajeva- 
nje dela vseh samoupravnih subjektov, ki deloma ali pa v celoti sodelujejo pri 
oblikovanju in nuđenju kompleksne turistične ponudbe. Zato je povsem ne- 
sprejemljivo, pa tudi škodljivo prepuščati razvoj turizma samo turističnemu 
gospodarstvu, ki ga doslej še nismo jasno definirali, predvsem pa ne, kateri 
subjekti se v to gospodarstvo vključujejo. Glede na ugotovitev, da pri obli- 
kovanju in realizaciji celovite turistične ponudbe sodeluje vrsta družbenih sub- 
jektov, je nujno, da zlasti na nivoju turističnega kraja, ki je osnovna celica tu- 
ristične ponudbe, zagotovimo osnove in organizacijske okvire za uspešnejše 
sodelovanje in koordinacijo dela teh subjektov. To vprašanje je še posebej 
pereče v turističnih krajih. Zato bi to problematiko moral urediti zakon o tu- 
ristični dejavnosti, ki je danes na dnevnem redu. Zakon bi moral opredeliti 
tudi pogoje za pridobitev nazivov turističnega kraja. Pri tem bi moral opre- 
deliti tako tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati kraj, kot tudi nosilce po- 
sameznih nalog ter pravice, ki naj hi jih turistični kraj zaradi posebnih nalog 
in funkcij moral imeti. S tem bi v večji meri stimulirali vse zainteresirane 
družbene subjekte in tudi prebivalce, da dobijo status turističnega kraja, če 
imajo pogoje za razvoj turizma. Na ta način bi tudi ustvarili pogoje, da se v 
oblikovanje turistične ponudbe vključijo vsi dejavniki, ki lahko prispevajo 
k hitrejšemu razvoju turizma. Zato je v zakonu poleg tehničnih pogojev, ki jih 
morajo izpolnjevati turistični kraji, potrebno opredeliti tudi pravice, ki jih 
imajo posamezni turistični kraji, kot npr. Bled, Kranjska gora, Portorož, 
Bovec ipd. 

V družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980 so jasno oprede- 
ljene naloge in cilji na področju turizma, zlasti tujskega. To področje smo pra- 
vilno opredelili kot dejavnost posebnega družbenega pomena. Takšna oprede- 
litev je danes toliko bolj pomembna, predvsem z vidika vloge turizma v pla- 
čilni bilanci. Pri tem pa je treba hitreje razvijati tudi domači turizem, da do- 
mači turisti ne bi še naprej odhajali v tujino, kar povzroča velik devizni odliv 
in probleme v plačilni bilanci. 

Kljub takšni opredelitvi turizma, pa naše obnašanje v tem planskem ob- 
dobju kaže, da se vloge in pomena turizma ne zavedamo dovolj, čeprav ima 
Slovenija spričo energetske krize in zaradi svoje geografske lege, posebno 
ugodne pogoje. Poleg tega pa ima Slovenija tudi izredno lepe naravne in kul- 
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turne danosti, kar lahko v večji meri prispeva k hitrejšemu razvoju turizma. 
Na razvoj turizma bo vplivala tudi dograditev Karavanškega predora, čeprav 
še nismo povsem dojeli njegovega pomena za razvoj našega turizma. 

Imamo torej vse naravne pogoje, da se v nekaj letih doseže približno tak- 
šen devizni priliv od turizma, kot ga imata Avstrija in Italija, ki že danes 
ustvarjata 4 oziroma 6 milijard dolarjev deviznega priliva, čeprav ima npr. 
Avstrija slabše pogoje za razvoj turizma kot Jugoslavija. 

Opozoril bi tudi na izkoriščanje naših hotelskih kapacitet. Leta 1975 je 
bilo na eno hotelsko ležišče 160 prenočitev, kar pomeni 46% izkoriščenost, leta 
1979 pa že 209 prenočitev in je bila izkoriščenost 57%. To je daleč nad evrop- 
skim in tudi jugoslovanskim povprečjem. Še bolj uspešna pa so bila zdravilišča, 
kjer se je izkoriščenost ležišč v štirih letih povečala od 56 % na 73 %. To po- 
meni, da naše hotelske in gostinske organizacije zlasti pa zdraviliške izredno 
dobro poslujejo. 

Nekateri objekti so sicer še slabo izkoriščeni, kot na primer zasebne sobe, 
počitniški domovi in vikendi, vendar ti podatki kažejo, da je interes za Slo- 
venijo velik in da že primanjkuje ustreznih zmogljivosti, kar vpliva tudi na 
manjši devizni priliv. Tako Slovenija razpolaga le z 71 000 ležišči, vključno z 
železniškimi spalniki, kar je približno toliko kot že ima danes Poreč. 

Zato menimo, da bi morali v prihodnjem srednjeročnem obdobju temu 
vprašanju posvetiti večjo pozornost in intenzivneje graditi ustrezne objekte. 
Predvsem bi morali graditi cenejše objekte, po katerih je čedalje večje po- 
vpraševanje. To so penzioni, campingi, manjša gostišča, kmečki turizem, vi- 
kendi ipd. Graditi pa bi morali tudi ustrezno turistično infrastrukturo. To še 
posebej zato, ker je bilo tudi v uvodni obrazložitvi opozorjeno, da imajo dragi 
in veliki objekti tudi velike izgube, kljub temu pa se še vedno planirajo 
velika investicijska vlaganja, čeprav bi bilo ustreznejše ta denar usmeriti v 
cenejše objekte, pri katerih so učinki večji. To bi vplivalo tako na povečanje 
deviznega priliva, kot tudi na povečanje nacionalnega dohodka. S tem v zvezi 
bi opozoril na primer v Poreču, kjer se je nacionalni dohodek na prebivalca 
v 12 letih od turizma povečal od 300 na 4000 dolarjev. Enako velja za Piran, 
ki je bil po nacionalnem dohodku na prebivalca pred nekaj leti na zadnjem 
mestu v Sloveniji, danes pa je med prvimi za Makarsko, ipd. To ne pomeni, da 
ni potrebno razvijati našo industrijo in druge panoge, temveč, da je potrebno 
razvijati tudi turizem ter graditi cenejše objekte, pri katerih so učinki večji 
in hitrejši. 

Poudaril bi tudi, da ob veliki izkoriščenosti turističnih zmogljivosti ni 
nerazumljivo, zakaj naše hotelirstvo posluje na robu rentabilnosti in da so 
delavci v gostinstvu najslabše nagrajevani. Zato je za nadaljnji napredek go- 
stinstva, ki realizira več kot polovico turistične potrošnje, potrebno zagotoviti 
boljše pogoje za gospodarjenje. Pri tem mislim predvsem na ugodnejše kredi- 
te, na zmanjšanje nekaterih zakonskih obveznosti in na ustreznejše vredno- 
tenje celotnega turističnega deviznega priliva. Zato je treba uveljaviti sicer 
že sprejeto, a še ne uveljavljeno načelo, da naj z deviznim dohodkom razpo- 
laga tisti, ki ga tudi ustvarja. To bo spodbudilo turistično gospodarstvo k po- 
večanju kapacitet in k učinkovitejšemu povezovanju v večje dohodkovne kom- 
plekse na osnovi dohodkovnih odnosov. Dokler ta vprašanja ne bodo urejena, 
ni pričakovati večje reproduktivne sposobnosti turističnega gospodarstva, zla- 
sti gostinstva, uveljavljanje dohodkovnih odnosov in večjih vlaganj tudi dru- 
gih panog v razvoj turizma. To ne pomeni, da ni potrebno oblikovati velikih 
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gostinskih turističnih organizacij združenega dela, saj je zlasti gostinstvo še 
vedno preveč razdrobljeno. Tu gre predvsem za širše povezovanje vseh druž- 
benih subjektov, ki sodelujejo pri nuđenju celovite turistične ponudbe in pri 
ustvarjanju turističnega dohodka. 

Ob koncu bi ponovno predlagal, da je potrebno pogumnejše planiranje 
turističnih zmogljivosti v prihodnjem planskem obdobju, zlasti pa cenejših ob- 
jektov. Prav tako predlagam, da sprejmemo predlog za izdajo zakona o tu- 
rizmu. Pri pripravi osnutka zakona bi morali sodelovati vsi, ki se vključujejo 
v oblikovanje in realizacijo turistične ponudbe, da bi bil osnutek zakona lahko 
pripravljen vsaj do začetka sezone. Zakon naj bi bil kratek in jasen, ovredno- 
ti pa naj turizem z družbenega in ekonomskega vidika. Prav tako naj opredeli 
bistvene nosilce razvoja turizma, delitev dela med posameznimi subjekti, me- 
sto in vlogo turističnih organizacij ter skupne in splošne naloge, ki so potreb- 
ne za pospeševanje razvoja turizma. Za izvajanje skupnih in splošnih nalog na 
področju turizma naj zakon opredeli tudi vire financiranja, med katerimi je 
zelo pomembna turistična taksa. S tem v zvezi naj zakon določi, da se bo taksa 
namensko uporabljala za tiste naloge, ki jih gospodarstvo na tem področju 
opravlja, so pa potrebne predvsem z vidika zagotavljanja celovite turistične 
ponudbe. Pri tem bi želel poudariti, da je po naših podatkih več kot polovica 
občin v Sloveniji turistično takso namenjala za uresničitev planskih nalog tu- 
rističnih društev in drugih subjektov, ki skrbijo za razvoj turizma, čeprav je 
bila uvedena zaradi proračunskih potreb. 

Vedno večje število pritožb za kvaliteto turističnih in gostinskih storitev 
terja, da se v zakonu predvidi ustanovitev turistične inšpekcije, ki naj bi tudi 
zagotovila večjo konkurenčnost naše turistične ponudbe. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Andrej Babic, delegat 
iz občine Kranj. 

Andrej Babič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov iz občine Kranj je obravnavala predlog za izdajo za- 
kona o turistični dejavnosti in ga podprla, čeprav ne vsebuje vseh vprašanj, ki 
so značilna za turistično gospodarstvo. Pri tem se zavedamo, da zakon sam ne 
bo rešil probleme razvoja turizma, če v Sloveniji ne bomo opredelili to področ- 
je kot prioritetno dejavnost, ki je pomembna tudi z vidika pridobivanja deviz. 

Družbeni plan za srednjeročno obdobje 1976—1980 je bil doslej edini plan, 
ki je politikd razvoja na tem področju dobro opredelil. Tako je bilo predvideno, 
da bo v Sloveniji 11 900 postelj več, in sicer v obmorskih, gorskih in zdravili- 
ških krajih. Kljub temu pa se te naloge ne uresničujejo tudi zaradi tega, ker 
ni bilo potrebne volje za njihovo izvedbo. Zato sedaj lahko ugotovimo, da ima- 
jo vse druge republike več ležišč in večje prihodke od turizma. Zato moramo 
sedaj jasno določiti mesto in vlogo turizma, predvsem z vidika nadaljnjega 
gospodarskega razvoja Slovenije in preseči dosedanjo miselnost o turizmu. 

Mislim, da bodo težave v plačilni bilanci in pa tudi večje potrebe po de- 
vizah, na kar je opozoril tudi tovariš Krese, vzpodbudile hitrejši razvoj tega 
gospodarstva, hitrejše povezovanje ostalega gospodarstva s turizmom in večjo 
skrb republike za razvoj tega področja. Že tovariš Krese je rekel, da imamo 
naravne in prostorske prednosti, vendar dosegamo komaj 25 % deviznega pri- 
liva Avstrije in Italije. Ce bi dosegli takšen devizni priliv od turizma kot ga 
ima Avstrija, danes ne bi imeli takšen devizni primanjkljaj in ne bi razprav- 
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ljali o tem, ali so ustrezno porazdeljene devize v SISEOT. Zaradi tega mislim, 
da je nujno, da sprejmemo predlog za izdajo zakona. 

Danes veliko razpravljamo o tujskem in domačem turizmu ter preveč po- 
udarjamo vlogo tujskega turizma, temu pa je podrejena tudi kreditna politika. 
Tako so ugodnejše obrestne mere, če je več kot 50 % tujih gostov, čeprav je 
tudi potrebno upoštevati plačilno bilanco in devizni priliv. Pri tem pa je treba 
poudariti, da je devizni odliv veliko večji kot pa priliv od tujskega turizma, 
saj domači turisti v tujini ob neugodni menjavi veliko več trosijo, kot pa tuji 
turisti pri nas. Zato tudi ni sprejemljivo, da domači turisti npr. odhajajo na 
smučanje v Avstrijo, v Španijo in druge države. Pri tem je treba tudi upošte- 
vati, da je kupna moč našega prebivalstva vse večja in da je socialna varnost 
dobro urejena, kar vpliva na to, da domači turisti čedalje več trosijo in da so 
dobri potrošniki. Zato mislim, da bi morali enako skrb posvečati tudi razvoju 
domačega turizma in domačemu turistu. 

Opozoriti bi želel tudi na nekatera vprašanja naše propagande. Predvsem 
mislim, da je okorna, skromna in razdrobljena ter da se po nepotrebnem izva- 
ja v začetku leta, kar dobro izkoriščajo konkurenti s svojo propagando in s 
pravočasnim nuđenjem turističnih ponudb. V teh primerih naše turistično go- 
spodarstvo ne zna pravočasno reagirati, tudi zaradi tega, ker so sredstva za 
propagando že porabljena na začetku leta. Zato vse preveč sestankujemo in 
se le dogovarjamo o potrebnih ukrepih. 

Prav tako menim, da nimamo ustreznega sistema za registriranje priliva. 
Ta sistem bi morali nenehno dograjevati, saj je devizni priliv večji kot pa je 
registriran, ker ni upoštevan oziroma registriran tudi priliv v restavracijah, 
trgovinah ipd. Hkrati pa imamo vse bolj uveljavljeno prodajo deviz na pro- 
stem trgu, kar ni sprejemljivo. S tega vidika so neustrezni tudi novi predpisi, 
kot npr. ugodnejši pogoji za nakup za devizna sredstva, hitrejša dobava blaga 
ipd., saj spodbujajo takšno prodajo in nakupovanje deviz. Zato mislim, da bo 
to vprašanje potrebno drugače urediti. Prav tako naše menjalnice z nizkimi 
provizijami niso motivirane in jih je čedalje manj, hkrati pa se vse bolj uve- 
ljavlja prodaja deviz na trgu. S tem v zvezi menim, da prevečkrat sprejemamo 
ukrepe na področju turizma na pamet. Tako že dalj časa na tem področju ni 
bilo nobenih strokovnih raziskav, čeprav bi prav sedaj morali oceniti posle- 
dice energetske krize, novih cestnih povezav ipd. na nadaljnji razvoj našega 
turizma. 

Prav tako vse preveč le govorimo o kmečkem turizmu, še vedno pa nismo 
opredelili konkretne naloge in ukrepe za hitrejši razvoj tega turizma. V zvezi 
z turistično takso, na katero je opozoril tudi govornik pred menoj, bi želel 
poudariti, da je sicer res, da jo večina krajevnih skupnosti tudi vrača, vendar 
se turistična taksa še vedno ne namenja oziroma uporablja za turistično pro- 
pagando, predvsem zaradi neurejenega statusa turističnih društev. Zato se ta 
sredstva pogosto uporabljajo kot rezerva za drugo leto. Zaradi tega je nujno 
potrebno opredeliti, da se mora turistična taksa namensko uporabljati za iz- 
boljšanje turistične ponudbe in propagande. 

Cene v turizmu so visoke in so posledica tudi velikih zakonskih in drugih 
obveznosti. Čeprav imamo v povprečju hotele dobro zasedene, pa pogosto le-ti 
poslujejo z izgubami, tudi zaradi nesorazmerno velikih zakonskih obveznosti. 
Prav tako pa je neustrezen tudi prometni davek na tem področju. 

V turizmu smo začeli graditi neverjetno drage objekte. Vzroki za to so tudi 
v tem, da naši ljudje, ki potujejo, želijo prebivati v takšnih objektih, saj do- 
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bijo s tem povrnjene večje stroške za nočitev. Poseben problem pa je pri grad- 
nji teh objektov, saj so projektanti plačani od vrednosti objekta, in sicer 2,5 
procentov. Če bi bili npr. pri gradnji objektov uporabljeni cenejši materiali, bi 
to vplivalo tudi na manjši dohodek v gradbeništvu. Mislim, da je te nepravil- 
nosti potrebno odpraviti, če hočemo imeti cenejše turistične objekte. S tem 
v zvezi bi opozoril tudi na primer, ko je bil v letu 1970 zgrajen hotel le s 70 
posteljami v vrednosti 368 milijonov dinarjev, po desetih letih pa je bila vred- 
nost postelje že 100 milijonov dinarjev. Za ta denar pa bi lahko takrat zgradili 
še približno tri postelje več. Takšni primeri vplivajo tudi na cene in na renta- 
bilnost. 

Povezovanje in sodelovanje agencij in hotelov je šibko in še vedno prevla- 
dujejo kupoprodajni odnosi. Naši predstavniki v tujini in agencije premalo 
raziskujejo tuja tržišča in gibanja cen turističnih storitev in zato tudi ne mo- 
rejo nuditi potrebnih informacij. 

S tem v zvezi bi želel tudi poudariti, da se ne spoštuje dogovor o druž- 
benem usmerjanju dohodka, s katerim naj bi uresničili stabilizacijska priza- 
devanja, saj npr. preveč spodbujamo domače turiste, da gredo v tujino. Stri- 
njamo se, da je poseben problem velika razdrobljenost turističnega gospodar- 
stva in da je zato treba doseči večje povezovanje na tem področju, pri čemer 
menimo, da imajo pri tem posebno vlogo poslovne skupnosti. Gospodarska 
zbornica, sindikat, Republiški komite za turizem in Republiški sekretariat za 
industrijo so sprejeli vrsto ukrepov in usmeritev, da bi se pospešili procesi 
povezovanja, vendar pa so ti ukrepi pogosto bili preveč administrativno dolo- 
čani. Tako je bilo npr. predpisani), koliko delavcev je lahko zaposlenih v skup- 
nih službah. V zvezi s poslovnimi skupnostmi menimo, da jih je potrebno 
oblikovati za turistične kraje in ne za večja območja. 

Že nekaj let so prisotna določena nesoglasja med turističnimi društvi, 
turistično zvezo, turističnim gospodarstvom, Republiškim komitejem za turi- 
zem in Republiškim sekretariatom za industrijo, to pa je bilo moč zaslediti 
tudi v časopisih. Na terenu pravzaprav takšnih nesoglasij ni, na republiški 
ravni pa ni enotnega mnenja, kar vpliva tudi na razvoj turizma. Zato bi bilo 
potrebno opredeliti skupne naloge in poenotiti različna stališča ter na novo or- 
ganizirati turistično gospodarstvo. Ta vprašanja bi bilo treba dejansko ure- 
diti. Poseben problem so kadri, ki jih ni. To je bistveni pogoj za nadaljnji raz- 
voj turizma, hkrati pa bi morali urediti tudi delovne pogoje, ki so na tem pod- 
ročju najslabši, saj je npr. zaradi dela ob praznikih težko dobiti ustrezne kad- 
re. Več pozornosti je treba nameniti tudi izobraževanju in reševanju drugih 
problemov na tem področju. Zato predlagam, da sprejmemo predlog za izdajo 
zakona, pri čemer bi bilo potrebno v zakonu urediti vsa vprašanja, ki so po- 
membna za razvoj turizma. Pri tem pa bi morali imeti pomembnejšo vlogo 
gospodarske zbornice in splošna združenja, doseči pa bi bilo treba tudi enot- 
nejša stališča republiških organov glede turizma. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Jaka Demšar, delegat 
iz občine Radovljica. 

Jaka Demšar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Občina Radovljica je najbolj zainteresirana za sprejem zakona o turističnem 
gospodarstvu, ker je v razvoju alpskega turizma na prvem mestu v Sloveniji. 
Zato meni, da morajo določbe zakona celovito urediti vsa vprašanja na pod- 
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ročju turizma in probleme, ki se kažejo v praksi. Ob obravnavi gradiva smo 
predvsem ugotavljali, da je predlog za izdajo zakona pripravljen zelo pozno. 
Zato je doslej turistična dejavnost potekala dokaj stihijsko in po ustaljeni 
praksi. Tako je bila dejavnost turističnih društev pa tudi planinskih društev 
uspešna, gostinske, turistične, trgovinske in druge delovne organizacije pa 
kljub uspešnemu delovanju niso dosegale večjih rezultatov predvsem zaradi 
premajhne povezanosti. Prav tako se še ni uveljavilo združevanje sredstev, 
skupno nastopanje na tujem tržišču in skupna propaganda. Za izboljšanje takš- 
nega stanja je bila v naši občini pred dvemi leti ustanovljena tudi turistična 
poslovna skupnost, v katero so se vključile vse delovne organizacije na področju 
turizma. Kljub temu pa doslej še nismo zabeležili vidnejših rezultatov in zato 
turistična dejavnost v naši občini še vedno ni enotno organizirana. Tako imamo 
npr. na Bledu hotele, turistično društvo, zavod za pospeševanje in napredek 
turizma, krajevne skupnosti, turistične agencije in turistično poslovno skup- 
nost, ki pa se premalo povezujejo. Enako velja za Bohinj, kjer imajo na primer 
tudi več dejavnikov, in sicer hotele Alpetour in Kompas, turistično društvo in 
krajevne skupnosti. V vseh ostalih območjih pa na področju turizma samo- 
stojno delujejo gostinske in druge organizacije ter turistična društva, ki se 
sicer povezujejo s krajevnimi skupnostmi, vendar to sodelovanje ni vedno 
dovolj učinkovito. Zato menimo, da je potrebno v zakonu opredeliti povezo- 
vanje vseh delovnih organizacij, ki delujejo na področju turizma, predvsem 
glede združevanja dela in sredstev, skupnega raziskovanja tržišč, skupne pro- 
pagande in skupnega oblikovanja turističnih ponudb za tuja tržišča. Prav tako 
menimo, da je v zakonu potrebno natančno opredeliti pojem turistične stori- 
tve. Glede na to, da turistične storitve opravljajo predvsem turistična društva, 
pa je treba v zakonu natančno opredeliti tudi njihov status. Turistična društva 
sicer formalno delujejo po določbah zakona o društvih in so registrirana pri od- 
delkih za notranje zadeve. Tako je npr. v 10. členu tega zakona sicer določeno, 
da se društva lahko ukvarjajo tudi z gospodarsko dejavnostjo pod pogoji, ki so 
za tovrstno dejavnost določeni z ustreznimi predpisi, in pod pogoji, da gospo- 
darska dejavnost ni osnovna dejavnost društva. Vendar navedeni predpisi niso 
bili še sprejeti in zato turistična društva ne smejo opravljati gospodarske de- 
javnosti. Zato bi bilo treba dopolniti tudi zakon o društvih. 

Zakon o turistični dejavnosti bo moral tudi natančno opredeliti vire fi- 
nanciranja turističnih društev, predvsem pa vprašanja turistične takse, ki naj 
bi se po predlogu za izdajo zakona namenjala krajevnim skupnostim za izbolj- 
šanje turistične opremljenosti posameznega kraja. Doslej je veljalo načelo, da 
se mora turistična taksa namensko uporabljati za turistično dejavnost. Enaka 
opredelitev izhaja tudi iz poročila Turistične zveze Slovenije o izhodiščih za 
razpravo o namenski uporabi turistične takse, ki jih je v letu 1979 pripravil 
strokovni sodelavec Vekoslav Sušen. Če bi torej turistična društva ne smela 
opravljati gospodarske dejavnosti, bi to povzročilo nepopravljivo škodo, saj 
bi na ta način izgubili precej turističnih entuziastov, hkrati pa krajevne skup- 
nosti, če bi opravljale to dejavnost, ne bi bile tako uspešne. Le-te bi potrebo- 
vale dodatna sredstva in ustrezne kadre za upravljanje te dejavnosti. Zato 
ponovno poudarjamo, da je v zakonu nujno potrebno čim bolj natančno opre- 
deliti pojem turistične storitve in status turističnih društev, pri čemer bi mo- 
rali izhajati iz dosedanjega načina delovanja teh društev. 

Nimamo pripomb k določbam, ki urejajo postopke za pridobitev naziva 
turističnega kraja in način označevanja turističnih cest. Menimo pa, da ni po- 



374 Zbor občin 

trebno posebej določati višino turistične takse za sezono in izven sezone, saj 
se le-ta že vrsto let plačuje v enaki višini skozi vse leto. Enako velja glede 
obratovalnega časa. Ta vprašanja naj zakon prepusti samoupravnemu sporazu- 
mevanju med delovnimi organizacijami, ki opravljajo turistične storitve. Pod- 
piramo določbe o tehničnih pogojih glede prostorov, naprav in opreme ter 
glede izobrazbe in strokovne usposobljenosti kadrov, ki opravljajo turistične 
storitve. V zakonu bi bilo treba tudi opredeliti vprašanja glede turistične 
takse, oddaje turističnih sob zasebnih gospodinjstev, postopek za pridobitev 
dovoljenja za opravljanje te dejavnosti ter vprašanja glede provizije za turi- 
stične sobe. Enako velja tudi za kampe. Prav tako je potrebno urediti vpraša- 
nja glede počitniških hišic, predvsem pa način plačila turistične takse ter vpra- 
šanja glede prijave in odjave turistov. Na koncu poudarjamo, da je zakon 
potrebno sprejeti in s tem odpraviti zakonsko praznino na tem področju. Iz- 
vršni svet naj navedena stališča in pripombe obravnava in upošteva pri pri- 
pravi osnutka zakona. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Viktor Mravljak, 
delegat iz Slovenj Gradca. 

Viktor Mravljak: Tovarišica predsednic^, tovarišice in tovariši 
delegati Skupina delegatov iz občine Slovenj Gradec za delegiranje dele- 
gatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije je obravnavala predlog za izdajo 
zakona o turistični dejavnosti in informacijo o uresničevanju srednjeročnega 
načrta in o nekaterih problemih slovenskega turizma, ki jo je Skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo njen Izvršni svet. 

Delegati so v celoti podprli predlog za izdajo zakona o turistični dejav- 
nosti, pri tem pa so ugotovili, da bi morale biti k predlogu za izdajo zakona 
predložene tudi teze za osnutek zakona, da bi se lažje in uspešnejše opredelje- 
vali do posameznih problemov na tem heterogenem področju. 

Nadalje so delegati menili, da bi bilo potrebno pri opredeljevanju razvoj- 
nih nalog turizma v naslednjem srednjeročnem obdobju kot prioriteto dolo- 
čiti tudi rekreacijski in zimski turizem, ki lahko bistveno prispeva k izbolj- 
šanju plačilne bilance. Izhajajoč iz dosedanjih izkušenj glede zimskega in re- 
kreacijskega turizma na območju naše občine so delegati menili, da je potrebno 
v zakonu konkretnejše določiti način združevanja dela in sredstev za osnovne 
investicije in vse infrastrukturne objekte, ki pa morajo temeljiti na realnih 
možnostih. Pri tem bi bilo pomembno urediti tudi vprašanja glede načina od- 
plačevanja zakonskih in drugih obveznosti. 

Delegati so tudi menili, da morajo pri pripravi osnutka zakona sodelovati 
vsi nosilci turističnega razvoja, zlasti pa organizacije združenega dela, sindi- 
kat, poslovne skupnosti, ki že delujejo na tem področju, Turistična zveza in 
Gospodarska zbornica. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Besedo ima Danilo Sbrizaj, iz ob- 
čine Ljubljana-Siška. 

Danilo Sbrizaj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupščina občine Ljubljana-Šiška je že večkrat obravnavala proble- 
matiko turizma, nazadnje pa v lanskem letu, ko so bili tudi sprejeti določeni 
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zaključki, ki so bili izhodišče za opredeljevanje stališč naše skupine delegatov 
k tej točki dnevnega reda. 

Skupina delegatov podpira predlog za izdajo zakona, čeprav niso bile pred- 
ložene teze za zakonski osnutek, saj bo predlagatelj lahko pripravil osnutek 
zakona na podlagi široke razprave, ki se je pričela že lanskega leta jeseni. 
Prav tako podpiramo informacijo jn menimo, da je dober prispevek za nadalj- 
nji razvoj turizma in za razumevanje te pomembne dejavnosti v naši družbi. 
Ne bi ponavljal številnih pripomb in stališč, ki so bila danes že izrečena. Zato 
bi se omejil le na nekatera nova vprašanja. V razpravah o turizmu v naši 
občini smo ugotavljali, da še vedno različno pojmujemo nekatera vprašanja 
turizma. To je bilo zaslediti tudi v uvodni obrazložitvi. Tovariš Mravljak je 
pravilno opozoril, da je turizem heterogena dejavnost. Zato je težko oprede- 
ljevati turizem kot gospodarsko ali negospodarsko panogo, temveč je druž- 
beni fenomen, kot je bilo danes že rečeno. Posebno vprašanje pa je, ali ga pra- 
vilno vrednotimo in kako se obnašamo do turizma. S tem v zvezi bi želel opo- 
zoriti, da smo v Sloveniji npr. več pozornosti posvečali vprašanju sladkorne 
pese oziroma izgradnji tovarne sladkorja, turizem pa smo povsem zanemarili. 
Zato se moramo opredeliti, na to je opozoril tudi tovariš Krese, ali želimo tu- 
rizem pospeševati in razvijati, ali pa ne. 

S tem v zvezi menimo, da je potrebno v naslednjem srednjeročnem obdobju 
turizem opredeliti kot prednostno panogo, tako kot je to opredeljeno tudi v 
vseh ostalih republikah in tudi v Jugoslaviji. To še posebej zato, ker ima Slo- 
venija vse naravne pogoje za razvoj turizma, čeprav je bilo doslej na tem 
področju malo storjenega. Prav tako se strinjam z doslej izrečenimi stališči 
glede tujskega turizma, ki ima poseben pomen z vidika pridobivanja potreb- 
nih deviz. Hkrati pa zanemarjamo domači turizem in ne upoštevamo, da bi do- 
mači turisti iz drugih republik lahko prek turizma spoznali kulturne, narav- 
ne in druge danosti Slovenije. Na tem področju je bilo doslej storjenega pre- 
malo. 

Turizem kot interdisciplinarno dejavnost je potrebno upoštevati tudi pri 
statističnih zajemanjih, ki ni urejeno. Na to je opozoril tudi tovariš Babič, ko 
je govoril o devizah, predvsem pa o nekontroliranem deviznem odlivu. Če- 
prav nenehno utemeljujemo ekonomske učinke turizma, ki se kažejo tudi v 
deviznem prilivu, pa še vedno zajemamo oziroma evidentiramo le devizni pri- 
liv, ki ga ustvarjajo temeljne organizacije združenega dela v gostinstvu in 
turistične agencije. Pri tem pa ne upoštevamo deviznega priliva, ki se ustvarja 
v trgovini, raznih servisih, na bencinskih črpalkah, ipd. Zato so tudi poročila 
o polletnih in letnih gibanjih gospodarstva v posameznih občinah nerealna, 
saj se ne upošteva, da je turizem interdisciplinarna dejavnost. Zaradi pomanj- 
kanja oziroma nezajemanja teh podatkov pa se turizem v primerjavi z dru- 
gimi gospodarskimi panogami zelo pogosto prikazuje kot nerazvita dejavnost, 
kar lahko daje vtis, da se tej panogi ne posveča potrebna pozornost. 

Danes je že bilo opozorjeno na nekatere probleme glede povezovanja na 
področju turizma, ki so prisotni tudi v našem vsakodnevnem delovanju. Tako 
na primer v Ljubljani pred nekaj leti ni bilo nobenega organa, ki bi se ukvar- 
jal s pospeševanjem turizma in gostinstva, danes pa jih imamo pet ali celo 
šest. Imamo komite, ki se v zadnjem času ukvarja samo z gostinstvom in tu- 
rizmom, turistično poslovno skupnost, turistična društva in turistično zvezo, 
medobčinsko gospodarsko zbornico ter splošno združenje za turizem in gostin- 
stvo. Vse te subjekte bi bilo treba povezati ter uveljaviti delitev dela oziroma 
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koordinirati njihovo delo, kar je tudi intenca predloga za izdajo zakona. Prav 
tako mislim, da je treba kot osnovo opredeliti turistični kraj, v katerem je 
treba povezati delovanje vseh dejavnikov, in sicer turističnih društev, združe- 
nega dela v gostinstvu in turizmu, samoupravnih interesnih skupnosti druž- 
benih dejavnosti ipd. V ta namen bi bilo potrebno ustanoviti ustrezen druž- 
beni organ za koordinacijo, pri čemer pa je treba upoštevati tudi specifičen 
položaj posamezne občine. S tem v zvezi bi želel opozoriti, da je bilo v zadnjem 
času v Ljubljani večkrat poudarjeno, da naj bi v vsaki krajevni skupnosti orga- 
nizirali turistično društvo,-čeprav se takšna potreba ne kaže v vseh krajevnih 
skupnostih. Zato je potrebno upoštevati konkretne razmere in interese. Nadalje 
bi želel opozoriti na nekatera vprašanja o organiziranosti turizma predvsem z 
vidika organiziranosti v drugih republikah. Ce primerjamo oganiziranost našega 
turizma z ostalimi republikami, lahko ugotovimo, da so ta vprašanja različno 
urejena, pri čemer se vsiljuje vtis, da v Jugoslaviji nimamo enotnega trga. Na 
Hrvaškem imajo turizem in gostinstvo povsem drugače organizirano. Zato mi- 
slim, da je ta vprašanja potrebne enotno urediti za vso Jugoslavijo, kar naj bi 
bil, po mojem mnenju, tudi namen tega zakona. To je razvidno tudi iz obrazlo- 
žitve k predlogu za izdajo zakona. 

Opozoril bi tudi na nekatera vprašanja o financiranju, pri čemer ne gre 
za to, da bi s turistično takso financirali turistična društva, temveč njihovo 
dejavnost, upoštevaje njihove programe. Takšne rešitve bi morali tudi v bo- 
doče uveljaviti. Financiranje naj ne bi bilo več iz občinskih proračunov, če- 
prav bo treba tudi vprašanja glede turistične takse urediti drugače, kot je to 
opredeljeno v predlogu za izdajo zakona. Pri tem pa bi morali upoštevati tudi 
samoupravne interesne skupnosti, ki bi prav tako morale združevati določe- 
na sredstva za turizem. 

Ob zaključku bi želel spregovoriti nekaj besed tudi o kadrih. Predvsem 
bi želel poudariti, da v informaciji ni točna opredelitev glede gostinskih šol, 
in sicer: »-Iz ugotovitev, ki prihajajo iz prakse, sledi, da učni programi gostin- 
skih šol ne sledijo potrebam razvoja in ne dajejo dosti poudarka na tehnični 
del pouka oziroma na praktično usposabljanje«. Prvič moram ugotoviti, da 
šole kot izvajalci same ne oblikujejo in sprejemajo programov, temveč, da jih 
sprejema združeno delo in pristojni republiški organi. Prav tako se 68 % po- 

' uka v gostinskih šolah v Sloveniji izvaja kot praktični pouk, drugo pa je vpra- 
šanje, kako je ta pouk organiziran. S tem v zvezi lahko rečem le, da je pouk 
preveč ekstenziven. Zato je v informaciji netočno opredeljeno, da šole ne po- 
svečajo dovolj pozornosti praktičnemu usposabljanju. To potrjujejo tudi sta- 
tistični podatki. Pri tem bi želel posebej poudariti, da je splošni izobrazbi go- 
stinskih delavcev potrebno nameniti več pozornosti. 

Mislim, da na pomanjkanje kadrov v gostinstvu ne vpliva samo neustre- 
zen deloven čas in nizki osebni dohodki. V Ljubljani smo pred nekaj leti v 
sodelovanju s poslovnim združenjem za gostinstvo, izvedli anketo in ugotovili 
da so osebni dohodki gostinskega delavca na 3. mestu. Glavni vzrok so bili 
neustrezni delovni pogoji in delovni čas ter neustrezno družbeno vrednotenje 
dela v gostinstvu, kar je prisotno tudi v osnovnih šolah. Pogosto se dogaja, da 
se dobrim učencem odsvetuje šolanje za kuharja, ipd. Zaradi takšnega druž- 
benega vrednotenja tega dela pa se pogosto dogaja, da se vse manj Sloven- 
cev odloča za ta poklic. S tem v zvezi pa se kaže tudi drugi problem, ki bi 
ga bilo treba urediti z zakonom, in sicer vprašanje zaposlovanja delavcev 
iz drugih republik v našem gostinstvu in turizmu. 
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Mislim, da ne moremo tretirati natakarja tako kot delavca, ki dela npr. 
v Ljubljani pri Snagi ali pa rudarja. Natakar ima namreč največ opraviti z 
ljudmi, ki od njega zahtevajo, da jim bo dal informacije v slovenskem jeziku. 
Situacija s tem v zvezi je pri nas vsak dan slabša in imamo čedalje več raznih 
pritožb Pri tem bi rad opozoril na posvetovanje o slovenščini v javnosti, ki 
ga je organizirala Republiška konferenca Socialistične zveze lansko leto v 
Portorožu. V zaključkih s tega posveta je tudi posebno poglavje: »slovenščina 
v turizmu«, v katerem so opredeljene usmeritve na tem področju, ki jih pa v 
praksi dovolj ne spoštujemo. Dovolite, da zato citiram najpomembnejši del 
iz tega poglavja: »Jezikovna sporočila v turizmu so namenjena tako Sloven- 
cem in narodnostima, ki živita v Sloveniji, kot gostom iz Jugoslavije in iz 
drugih dežel Poleg osnovnega pomena imajo ta sporočila še vrednost zna- 
menja naše jezikovne prakse in drugih socialnih in kulturnih odnosov. Pogo- 
sta napačna raba utrjuje tudi napačne pravopisne navade. Ta sporočila bi mo- 
rala biti po veljavnih predpisih oblikovana zmeraj in na prvem mestu v slo- 
venskem jeziku in šele nato v drugih jezikih. Delovne organizacije v turizmu 
bi morale zaradi pomembnosti jezikovne informacije v sklopu opravil v go- 
stinstvu izbirati delavce tudi glede na govorno in pisno obvladovanje sloven- 
skega jezika. Za posamezne dolžnosti bi morale to v razpisnih pogojin tudi 
objaviti. Za delavce, ki slovenščine še ne obvladajo ali ne obvladajo dovolj, 
morajo v sklopu strokovnega izobraževanja organizirati ustrezen jezikovni 
pouk.« 

Mislim, da bi taka določila moral vsebovati tudi zakon. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Franc Novak, delegat 
iz občine Kamnik. 

Franc Novak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov za Zbor občin in za Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije sta na seji 28. marca 1980 obravnavali predlog za izdajo zakona o 
turistični dejavnosti in imata naslednjo pripombo. V zakonu o turistični de- 
javnosti naj se poleg dejavnosti društev in njihovih asociacij, ki delujejo na 
področju turizma, opredeli tudi dejavnost gorske reševalne službe. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Boris Oitzl, delegat iz 
občine Jesenice. 

Boris Oitzl: Tovarišica predsednica, - tovarišice in tovariši delegati! 
Vsi trije zbori Skupščine občine Jesenice so na sejah dne 26. 3. 1980 razprav-^ 
ljali o informaciji o uresničevanju srednjeročnega načrta in o nekaterih pro- 
blemih slovenskega turizma in o predlogu za izdajo zakona o turistični dejav- 
nosti. 

Delegati iz organizacij združenega dela s področja turizma in gostinstva 
in iz krajevnih skupnosti, v katerih delujejo turistični centri, so v razpravah 
predvsem poudarili probleme turističnega gospodarstva. Prav tako so pouda- 
rili da je potrebno sprejeti dokument, ki naj bi opredelil osnovna izhodišča za 
spodbujanje razvoja turistične dejavnosti ter za učinkovitejšo povezanost vseh 
dejavnikov, ki delujejo na področju turizma. 

Nenehno ugotavljamo, da smo bogati z naravnimi lepotami in da imamo 
naravne pogoje za razvoj turizma. Kljub temu pa so premalo izkoriščene mož- 
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nosti za razvoj alpskega turizma. Hkrati tudi ugotavljamo, da na področju 
turizma ne bomo izpolnili začrtanih nalog. To velja tudi za našo občino, čeprav 
so nekateri pokazatelji uspešnosti gospodarjenja celć nad slovenskim povpreč- 
jem. Možnosti turističnih delovnih organizacij za razširjeno reprodukcijo so 
minimalne in je razvoj turizma odvisen predvsem od kreditov, saj te delovne 
organizacije ne ustvarjajo zadostne akumulacije. To pa ima za posledico veli- 
ke anuitete in s tem tudi nerentabilnost. Stanje investicij v turističnem go- 
spodarstvu je v naši občini zelo slabo. Osebni dohodki delavcev, ki delajo v tej 
panogi, so pod povprečjem osebnih dohodkov v gospodarstvu. Delavci tudi 
nimajo enakih pogojev kot delavci v industriji — proste sobote in nedelje, 
dopusti v sezoni, ipd. — Zato strokovni kadri odhajajo iz turizma in se zapo- 
slujejo v tistih panogah, kjer so delovni pogoji boljši in kjer je gospodarski 
položaj stabilnejši. 

Ob tem moramo še posebej poudariti, da so naše turistične organizacije 
združenega dela odvisne od delavcev iz drugih območij Slovenije in tudi iz 
drugih republik. Splošna ugotovitev je, da so pogoji gospodarjenja turističnih 
delovnih organizacij težki. Zato je potrebno pospešiti učinkovitejše organi- 
ziranje in povezovanje vseh dejavnikov na področju turizma. Ta vprašanja 
rešujemo prepočasi. Zato bi morala predvsem Gospodarska zbornica Slovenije 
analizirati možnosti za hitrejše dohodkovno povezovanje. Pri tem bi bilo po- 
trebno tudi razmisliti, kako turistično dejavnost opredeliti kot dejavnost po- 
sebnega družbenega pomena. V vseh dokumentih, ki zadevajo področje turiz- 
ma, se premalo opredeljuje kraj kot mesto opravljanja turistične dejavnosti. 
Tem vprašanjem bi morali posvečati večjo pozornost, saj je kraj posebnega 
pomena za razvoj turizma, ne pa samo hoteli visoke kategorije. Hkrati pa ima- 
mo tudi premalo manjših turističnih objektov. Prav tako bo treba krepiti tudi 
vlogo turističnih društev in krajevnih skupnosti, vključno s financiranjem. 

V naši občini turistično takso v celoti odstopamo krajevnim skupnostim. 
Ta je namenjena predvsem za izvajanje tistih nalog v kraju, ki so neposredno 
povezane s turizmom. Z ukinitvijo tega vira financiranja bi morali razmisliti 
o drugih možnih virih za financiranje teh dejavnosti v krajevnih skupnostih, 
še posebej zato, ker gre za nekatere specifične naloge. 

Turizem je pomembna panoga tudi z vidika deviznega priliva. Zato meni- 
mo, da je o vprašanjih in problemih turizma potrebno široko razpravljati. 
To je pomembno tudi zato, ker je delež turističnega gospodarstva v družbenem 
proizvodu celotnega gospodarstva Slovenije zelo majhen. Prav tako v turizmu 
ni usklajenega delovanja, pri reševanju posameznih vprašanj pa se premalo 
upošteva specifičnost te dejavnosti. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Sprašujem tovariša Tkavca, ali bo raz- 
pravljal k tej točki dnevnega reda. (Ne.) Želi še kdo razpravljati? (Da.) Bese- 
do ima Dušan Dolinar, sekretar Republiškega odbora sindikata delavcev v go- 
stinstvu in turizmu. 

Dušan Dolinar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V imenu Republiškega odbora sindikata delavcev v gostinstvu in turizmu 
Slovenije bi želel opozoriti na nekatera vprašanja o turizmu, ki mu je potreb- 
no zagotoviti enake pogoje gospodarjenja kot jih ima ostalo gospodarstvo. 

Turistično gospodarstvo je zelo problematično, problematika turistične 
dejavnosti pa je zelo široka, saj turizem, kot je bilo že danes poudarjeno, za- 
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jema vrsto različnih dejavnosti. Zato je za razvoj tega področja potrebno do- 
ločiti jasne usmeritve, ki naj bi preprečevale stihijski razvoj posameznih de- 
javnosti na tem področju. Danes se dogaja, da se z razvojem gostinstva, turiz- 
ma in tudi z agencijsko turistično dejavnostjo ukvarja industrija, npr. kovin- 
ska, lesna ipd., banke in drugi dejavniki. Takšen nenačrten razvoj tega, za 
družbo zelo pomembnega področja predvsem z vidika deviznega priliva, je 
tudi povzročil veliko razdrobljenost turističnega gospodarstva. Kljub nekate- 
rim premikom na tem področju pa je za gostinstvo in turizem v Sloveniji še 
vedno značilna velika razdrobljenost. Tako je v Sloveniji le malo velikih de- 
lovnih organizacij, in sicer le dve, ki imata kapacitete med 3000 in 4000 leži- 
šči. Prisotna je tudi nepovezanost območij, kar ne zagotavlja oblikovanja celo- 
vite turistične ponudbe v regijah oziroma v turističnih centrih. Večinoma v več- 
jih turističnih regijah, oziroma centrih pri turistični ponudbi sodelujejo le 
posamezne tozd večjih delovnih organizacij. Tako imamo na obali gostinske 
zmogljivosti dveh večjih delovnih organizacij, in sicer THP Portorož in Emo- 
na ter vrsto manjših delovnih organizacij. Na Bledu imamo gostinsko in turi- 
stično ponudbo v okviru SOZD SAP-Viator, HTP Bled in Kompas Jugoslavija 
ter še nekatere manjše delovne organizacije. 

Podobna situacija je tudi v celotni Sloveniji, najboljša povezanost pa je 
dosežena v Pomurju, in sicer v okviru Radencev in v Postojni v okviru THP 
Postojnska jama. Posebej bi želel opozoriti na neekonomsko obnašanje posamez- 
nih dejavnikov, ki se ukvarjajo s propagando naših turističnih zmogljivosti 
na tujem trgu. Propaganda se izvaja neenotno, in sicer prek Turistične zveze 
Jugoslavije, Gospodarske zbornice, turističnih agencij ipd. Združeno delo na 
področju turizma pa je le odgovorno za uspešnost oziroma neuspešnost turi- 
stične sezone. 

Neučinkovita organiziranost v gostinstvu in turizmu zato narekuje večjo 
povezanost in sodelovanje turističnega gospodarstva, kar je pomembno pred- 
vsem z vidika večje konkurenčnosti na tujih tržiščih. Nadaljnji razvoj turizma 
je odvisen od učinkovitejšega združevanja dela in sredstev, saj razdrobljeno 
turistično gospodarstvo ob nizki reproduktivni sposobnosti ni zmožno večjih 
vlaganj v nove zmogljivosti, prav tako pa ne more najemati kreditov, ker je 
delež lastnih sredstev premajhen. Prav tako velike anuitete v večji meri vpli- 
vajo na rezultate gospodarjenja manjših temeljnih organizacij. Zato je po- 
trebno pospešiti združevanje gostinskih in turističnih zmogljivosti ter pove- 
zovanje vseh dejavnikov na tem področju v regijah in turističnih centrih, 
kar bo zagotovilo tudi celovitejšo turistično ponudbo. Tako je potrebno, za- 
radi nepovezanosti turističnega gospodarstva v Sloveniji, pospešiti integracij- 
ske procese ter druge oblike združevanja. Stališče Republiškega odbora sindi- 
kata delavcev gostinstva in turizma je, da je potrebno uveljaviti predvsem 
združevanje in povezovanje v turističnih krajih. 

S tega vidika so zlasti pomembni samoupravni sporazumi med organiza- 
cijami združenega dela o trajnem poslovnem sodelovanju,'skupnem nastopa- 
nju na domačem in tujem trgu, združevanju sredstev za skupne naložbe in 
združevanju deviz. V proces združevanja mora biti vključeno tudi drobno go- * 
spodarstvo na tem področju, tako družbeni kot zasebni sektor gostinstva, 
kmečki turizem in lastniki zasebnih turističnih sob, kar naj tudi zagotovi ce- 
lovitejšo turistično ponudbo. 

V dosedanji razpravi je bil večkrat obravnavan problem kadrov. V go- 
stinstvu imamo zelo veliko kadrov, vendar so le-ti razdrobljeni v posameznih 
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temeljnih organizacijah ali pa v drugih panogah. Zaradi uspešnejšega in učin- 
ko vite j šega skupnega nastopa na tujem trgu je potrebno tudi krepiti združeva- 
nje našega turizma s turističnim gospodarstvom v drugih republikah. V dose- 
danjem razvoju se je medrepubliškemu povezovanju dajal premajhen pomen. 
Le združeno turistično gospodarstvo bo lahko uspešno poslovalo, s tem pa bo 
večja tudi konkurenčna sposobnost tega gospodarstva. 

Iz prakse lahko ugotovimo, da delovne organizacije in turistične agencije 
na tujem trgu med seboj konkurirajo in s tem celotni družbi povzročajo veliko 
škodo, čeprav je bil v mesecu decembru 1979 sklenjen samoupravni sporazum o 
skupnem nastopanju na tujem trgu. S tem v zvezi želim poudariti, da bomo 
v sindikatih ob koncu letošnjega leta analizirali ta vprašanja. Za prve tri me- 
sece ugotavljamo, da še ni uveljavljeno skupno nastopanje na tujem trgu, kar 
vpliva tudi na cene turističnih storitev. 

V drugih republikah je organiziranost OZD drugače urejena. Tako imajo 
na primer na Hrvatskem v posameznih turističnih centrih oziroma regijah 
velike delovne ali sestavljene organizacije, ki v večini primerov poleg gostin- 
stva in turističnih agencij združujejo tudi širše turistično gospodarstvo, in si- 
cer kmetijstvo, trgovino, promet, ipd. Na Hrvatskem že nekaj let deluje skup- 
nost za razvoj turizma, ki se je v lanskem letu preoblikovala v poslovno skup- 
nost. V okviru te poslovne skupnosti se združujejo tudi sredstva za razvoj tu- 
rizma, ki jih posamezne delovne organizacije pridobivajo v obliki benefici- 
ranih obresti. Podobno organiziranost imajo tudi v Bosni in Hercegovini in v 
Crni gori. Vse to dokazuje, da je organiziranost turističnega gospodarstva v 
drugih republikah bolje urejena, kar vpliva tudi na hitrejši razvoj njihovega 
turizma. To se kaže predvsem v pospešeni izgradnji gostinskih in turističnih 
kapacitet, boljši izobrazbeni strukturi vodilnih delavcev, poslovni rezultati pa 
so kljub večjem vplivu sezonskega značaja dela razmeroma boljši. 

Številne razprave in posveti so potrdili, da bi bilo za hitrejši razvoj tu- 
rizma najustreznejše organizirati takšno poslovno skupnost. V turističnih kra- 
jih naj bi poslovne skupnosti turističnega gospodarstva združevale agencije, 
družbeno in zasebno gostinstvo, trgovino na drobno, kmetijske zadruge, počit- 
niške domove, promet, samoupravne interesne skupnosti, ipd., kar bi zagoto- 
vilo skupno turistično propagando in informativno dejavnost v kraju, skupno 
prodajo, skupno nabavo, usklajevanje planov, skupno določanje sezone in po- 
sezone, skupno obravnavanje in reševanje pritožb in reklamacij, usklajeva- 
nje meril za oblikovanje cen, ipd. 

V regijah naj bi poslovne skupnosti združevale tiste organizacije združe- 
nega dela turističnega gospodarstva, ki sodelujejo pri oblikovanju turistične 
ponudbe v več krajih, naloge teh skupnosti pa bi morale biti predvsem sode- 
lovanje v potniškem prometu, propagandi, sejmih, razstavah ter načrtovanje 
skupnih naložb v večje turistične objekte. 

V Sloveniji se že dolgo kaže potreba po organiziranju plansko poslovne 
skupnosti za turizem, v katero naj bi.se združili predvsem sozdi in velike de- 
lovne organizacije, ki delujejo na širšem območju. Naloge te skupnosti bi lahko 
bile skupna turistična propaganda v Sloveniji, sklepanje dogovorov in spora- 
zumov o.dolgoročni dobavi živil in sklepanje različnih sporazumov z indu- 
strijo glede izdelave opreme, potrebne za gostinstvo, ki jo sedaj predvsem 
uvažamo. S takšnim dohodkovnim povezovanjem bi bistveno zmanjšali raz- 
drobljenost turizma. Pri tem bi morali uveljaviti tudi druge oblike sodelovanja. 
Poslovne skupnosti ne smejo in ne morejo biti ovira za nadaljnje vertikalno 
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in horizontalno povezovanje. Združevanje dela in sredstev med organizacijami 
združenega dela s področja proizvodnje in prometa je celo pogoj za uspešno 
delovanje poslovnih skupnosti, predvsem pa za oblikovanje celoyite turistične 
ponudbe. 

Za razvoj turizma je pomembno tudi združevanje sredstev turističnega 
gospodarstva v krajih, predvsem pa za turistično infrastrukturo, bazene, plaže, 
žičnice, sprehajalne poti, športna igrišča, kino-dvorane, ipd. Zelo pomembno 
je tudi povezovanje z zasebnim sektorjem in uveljavljanje kooperantskih od- 
nosov, predvsem z vidika zasebnih prenočišč, oddajanja zasebnih sob in raz- 
voja kmečkega turizma. Tako bi npr. samoupravno organizirani zasebniki v 
krajih s svojim svetom kooperantov lahko enakopravno sodelovali pri posamez- 
nih skupnih zadevah z delavskimi sveti organizacij združenega dela s področja 
turizma. To bi bilo pomembno tudi za razvoj tujskega turizma in za doseganje 
večjega deviznega priliva. 

Krajevna skupnost je temeljna celica, v kateri se soočajo in usklajujejo 
razvojni programi gospodarstva in družbenih dejavnosti, upoštevaje vpliv druž- 
benopolitičnih in družbenih organizacij ter društev. Zato je za razvoj turizma 
v kraju potrebno krepiti tudi vlogo krajevnih skupnosti. 

Doslej so le turistične organizacije izkoristile pravice, ki jih imajo na 
podlagi ustvarjenega deviznega priliva, sedaj pa se odpirajo tudi širše mož- 
nosti, čeprav turistično gospodarstvo za ustvarjeni devizni priliv še vedno nima 
enakih ugodnosti kot druge panoge, ki izvažajo. Še pomembnejše pa je, da se 
mora ustvarjeni devizni priliv deliti na 'tiste organizacije združenega dela, ki 
so sodelovale pri njegovem ustvarjanju. Ta vidik je pomemben tudi za hitrejše 
poslovno povezovanje turističnega gospodarstva. 

Razvojnim potrebam turizma bi morali prilagoditi tudi delo upravnih orga- 
nov v občinah, zato bi bilo umestno pri izvršnih svetih oziroma njihovih organih 
ustanoviti ustrezne družbene svete ali komiteje. Namreč občine in temeljne 
organizacije oblikujejo politiko razvoja v nekem kraju ter sprejemajo usmeritve 
in ukrepe, potrebne za razvoj določenega kraja. Talko lahko npr. z ukrepi na 
področju komunale vplivajo na pocenitev pri izgradnji turističnih objektov. 

S tem v zvezi bi želel poudariti, da npr. ugotavljamo, da so izvenpenzion- 
ske usluge v Jugoslaviji zelo drage, ni pa še bilo primera, da bi posamezni 
izvršni sveti tudi ukrepali in znižali izvenpenzion^ke cene z davčnimi olajša- 
vami. Zato menim, da je za razvoj turizma v občini nepogrešljiva posvetovalna 
in usklajevalna vloga družbenih svetov ali komitejev. Prav tako so z vidika 
turistične ponudbe pomembna društva, ki z ohranjanjem naravnih in kulturnih 
danosti lahko bistveno prispevajo k razvoju turizma, njihova vloga pa je po- 
membna tudi z vidika zagotavljanja družbene kritike turističnega gospodar- 
stva. Društva urejajo svoje aktivnosti v Socialistični zvezi delovnega ljudstva 
Slovenije, konkretna vprašanja pa usklajujejo v krajevni (Skupnosti. Nepro- 
fesionalnost in množičnost članstva v društvih sta vir številnih predlogov, ti 
učinki pa so manjši zaradi čedalje večjega števila poklicnih delavcev, zaposle- 
nih v društvih, ter zaradi tega, ker društva opravljajo tudi gospodarske dejav- 
nosti, kar ni v skladu z 10. členom zakona o društvih in 379. členom zakona o 
združenem delu. To pa povzroča, da se društva ukvarjajo tudi s posredovanjem' 
storitev, kar ni v skladu z 350. členom zakona o združenem delu. Tako imeno- 
vana splošna turistična propaganda, ki naj bi jo opravljala Turistična zveza Ju- 
goslavije, umetno ločuje turistično propagando na splošno in komercialno. 
V obeh primerih pa sredstva zagotavlja združeno delo, največ pa gostinstvo in 
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turistične agencije. Torej financiranje skupne turistične propagande krajev, 
mest, regij in republike je nepravilno urejeno. Če je z,a uspeh oziroma neuspeh 
turistične sezone odgovorno združeno delo turističnga gospodarstva, potem ni 
utemeljeno, da skupno propagando opravlja delovna skupnost Turistične zveze 
Jugoslavije. Ce se bo Turistična zveza Jugoslavije tudi v bodoče ukvarjala s tu- 
ristično propagando, organiziranjem sejmov v tujini, sprejemanjem tujih poslov- 
nih partnerjev in novinarjev, z raziskavo tržišča ipd., bo to preprečevalo in otež- 
kočalo skupno poslovno nastopanje organizacij združenega dela gostinstva in 
turizma na tujih tržiščih. Mislim, da se tudi avtomobilska industrija ne bi 
strinjala, da bi propagandno politiko vodila npr. avto-moto društva. Morda po- 
enostavljam, vendar so za razvoj turizma najpomembnejša različna društva. 
Turistična društva npr. skrbijo za lep videz kraja, vzgajajo prebivalstvo, orga- 
nizirajo razne turistične prireditve in predavanja, izlete ipd. ter sodelujejo 
z drugimi dejavniki na področju turizma v krajevnih skupnostih. Planinska 
društva, ki so številčno zelo močna, skrbijo za graditev in vzdrževanje planin- 
skih hiš, skrbijo za vdrževanje in označevanje planinskih poti, vzgajajo mla- 
dino ter pomembno prispevajo k razvoju rekreacije. Kulturno-prosvetna dru- 
štva s svojo aktivnostjo pomembno prispevajo k izobraževanju prebivalstva, 
s svojimi prireditvami pa tudi pomembno motivirajo k turističnemu življenju 
kraja. Zelo vplivna so tudi športna društva, ki združujejo veliko število članov, 
njihove prireditve pa so cenjene. Prav tako k razvoju turizma pomembno pri- 
spevajo tudi lovska in ribiška društva, ki skrbijo za divjad in ribe itd. 

Predlagam, da naj predlagatelj na podlagi stališč, izraženih v razpravi, pri- 
pravi osnutek zakona o turistični dejavnosti, ki bo tudi prispeval k pospeševa- 
nju razvoja turizma v Sloveniji. 

Navedena stališča smo sprejeli tudi v Republiškem odboru sindikata de- 
lavcev v gostinstvu in turizmu Slovenije. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Dolinar! Zeli še kdo 
besedo? (Da.) Prosim, tovariš Andrej Petelin, predsednik Zadružne zveze 
Slovenije! 

Andrej Petelin: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Razpravljal bom o še enem pastorku našega turizma, to je o kmečkem 
turizmu. 

Kmečki turizem, turizem na kmetiji, dobiva vedno bolj tudi domovinsko 
pravico v marsikateri naši organizaciji in občini in tudi že v naši turistični 
ponudbi. Zadružna zveza skupaj s svojimi članicami kmetijskimi in gozdnimi 
zadružnimi organizacijami že nekaj let dokaj intenzivno dela na razvoju tega 
turizma kot dopolnilne dejavnosti na urejeni kmetiji. Povezala je interes za- 
družnih organizacij in pospeševalne službe za hitrejši razvoj turizma na kme- 
tijah, ki je sestavni del turizma na vasi. To delo ni več prepuščeno samo po- 
sameznim zagretim zadružnim ali turističnim delavcem. 

V naši zvezi smo povezali tudi interese združenih kmetov, ki se zanimajo 
za turizem, zadružnih organizacij, pospeševalne službe, občin, turističnih orga- 
nizacij, Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Inštituta za etno- 
logijo, nekaterih projektanskih organizacij in še vrste drugih strokovnjakov. 
Probleme skušamo zajeti kompleksno, kar naj zagotavlja kakovost ponudbe, 
od ohranjevanja značilnosti krajinske arhitekture do zagotavljanja kulturne 
postrežbe. Naše delo ni pisarniško, ampak odraz stanja v naši vasi. 
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Različno je tudi gledanje glede tega, kaj je kmečki turizem, od resnič- 
nega turizma do vaških gostiln, ali je to samo naziv, ki ga imajo, ali pa,je to 
vse, kar je potrebno in kar služi turizmu na vasi. Zato so glede tega tudi raz- 
lični podatki. V gradivu za današnji zbor je navedeno, da imamo 600 turistič- 
nih kmetij. Po podatkih Zadružne zveze, ki so kolikor toliko točni, sodi po 
naših kriterijih med turistične okoli 250 kmetij. Letos je v gradnji 92 kmetij 
s poprečno 10 ležišči, to leto pa bodo pripravljeni načrti še za nadaljnjih 71 
kmetij. Glede 100 kmetij pa sedaj tečejo razgovori. Te številke morebiti niso 
zelo visoke, vendar v negotovosti, v kolikor smo glede kreditiranja v prihodnjih 
letih, mislim, da se naše zadružne organizacije dokaj prizadevno ukvarjajo z 
razvojem te panoge. 

Tudi izobraževanja nismo zanemarili. Za vse turistične kmetije prirejamo 
posebne tečaje in sicer 180 ur za kmetice in obvezno tudi 40 ur za kmete, ki de- 
lajo na turistični kmetiji. Interes je pri ljudeh, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, 
velik, prav tako pa tudi pri naših strokovnjakih pa tudi v podjetjih, trgovinah, 
industrijskih podjetjih in trgovskih podjetjih. Priredili smo seminar za oprem- 
ljanje, da ne bi bile kmetije kičasto opremljene in vidimo, da je prisoten velik 
interes v industriji in v trgovinskih organizacijah pa tudi pri drugih stro- 
kovnjakih. / 

Seveda obstaja vrsta problemov, ki jih je treba razrešiti, Zato smo tudi 
ponudili družbeni dogovor o kmečkem turizmu. Mislim, da je eden od pro- 
blemov tudi problem davčne politike. Ponekod imamo take primere, da se 
želi z neustrezno davčno politiko že v kali zatreti kmečki turizem. Človeka, 
ki je investiral v kmetijo in ima trenutno 45 do 55 nočitev na leto, se že ob- 
davčuje tako, kakor da gre za neko utečeno gostilno. 

Mislim, da bo to, kar se že dogaja v nekaterih krajih glede zakolov, počasi 
povzročilo, da na jedilniku v kmečkem turizmu ne bomo imeli več domače 
jedi, saj morajo na primer iz Zgornje Savinjske doline voziti prašiče v zakol 
tudi do 50 ali 70 km daleč v Celje in od tam nazaj in to predelovati doma. Ce 
pa bomo še zmanjševali število klavnic, da jih bo v Sloveniji 12, sedaj jih je 
38 ali nekaj več, potem ne moremo ničesar pričakovati, razen to, da bo gost 
postrežen s tako hrano, ki jo lahko dobi v vsaki drugi restavraciji. 

Probleme imamo tudi pri projektiranju. Nimamo še tipiziranih načrtov za 
hiše za območje Dolenjske, temveč imamo panonski tip. Pogosto si naše pro- 
jektivne organizacije izmišljajo vse mogoče stvari. Ravno danes sem videl 
projekt za 200 milijonov din, samo stroški za projektiranje pa znašajo 45 mi- 
lijonov din. Nisem uspel tega preveriti, verjetno daleč od resnice pa to ni. Za 
ležišče v kmečkem turizmu je bilo do sedaj odobrenih okoli 3 do 4 milijone 
din, vse ostalo pa je udeležba kmetov z gradbenim materialom in denarjem. 

Zato smo ponudili osnutek družbenega dogovora o kmečkem turizmu, da 
ne bi bilo potem samovoljnih razlag, da je vse, karkoli se dogaja, tudi kmečki 
turizem.. Naše stališče je odločno v tem, da je kmečki turizem lahko samo na 
urejeni kmetiji s kmetijsko ali gozdarsko proizvodnjo. Če tega osnovnega po- 
goja ni, potem bo ta največkrat res samo turistična kmetija, brez kmetijske 
proizvodnje. Mislim, da tudi turistična ponudba s kmetije ne more biti dobra, 
če ima zanemarjeno kmetijo, slabo hlev, gnojišče in tako naprej. To je osnovni 
predpogoj. Pomembno pa je, da je to dopolnilna dejavnost tudi za mlado gene- 
racijo, ker je običajno sedaj tako, da se starejši ukvarjajajo s kmetijsko pro- 
izvodnjo, mladi pa bolj s turizmom, kar se ponavlja iz generacije v generacijo. 
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Ta kmetija nudi hrano in pijačo tudi izletnikom. Odločno pa smo proti 
temu, da bi se pod firmo kmečkega turizma organizirale na primer zakotne 
vaške gostilne ali pa tudi dobre vaške gostilne. Gostilna naj bo gostilna, ki naj 
dela tako, kakor vse ostale gostinske organizacije, ne pa, da pod statusom 
kmečkega turizma dobijo določene ugodnosti in bi na ta način prihajalo do 
nepotrebnih sporov z gostinskimi organizacijami. Ce bi s tem družbenim do- 
govorom dosegli, da se uvede tudi poseben zaščitni znak za turistično kmetijo, 
ki bi izpolnjevala te pogoje, bi se točno vedelo, kaj dobi gost na tej kmetiji 
in kako mora biti kmetija urejena. Če teh pogojev ne bi več izpolnjevala, bi 
ta zaščitni znak izgubila. 

Mislim, da je tudi bivanje na kmetiji daljše kot je drugod. Gostje se na 
kmetijah ■— med njimi je tudi veliko tujcev -t- zadržijo tudi mesec ali dva, 
posebno na Gorenjskem in v Zgornji Savinjski dolini pa tudi na Koroškem. 
Nikakor pa ne sme biti kmečki turizem pastorek, zato je nujno potrebno, da se 
razvija v okviru zadružnih organizacij, ki investirajo, imajo svojo strokovno 
službo, jo plačujejo in seveda, da sodeluje s turističnimi organizacijami. Ne 
moremo pa sprejeti predlogov v tem smislu, da bo nekdo financiral, potem pa se 
gre na direktno povezavo z drugimi. Dosedaj so že bili primeri, ko so bili di- 
rektno povezani z gostinskimi organizacijami, da so te najprej napolnile svoje 
hotele, če pa je kaj gostov ostalo, so jih napotili na kmečki turizem; ali pa tudi 
to, da so za svoje usluge zaračunali od 17 %, 50 % pa celo do 100 %, naše za- 
družne organizacije pa morajo s 4 % ali pa tudi z manj delati po vseh teh 
predpisih. Menimo, da je sodelovanje z vsemi temi dejavniki resnično nujno 
potrebno. Turizem na vasi je treba povezati z vsemi dejavniki, s krajevno 
skupnostjo, turističnimi društvi, gostinskimi in turističnimi podjetji, ter na ta 
način oblikovati vasi, da bo ponudba čim bolj kompleksna. 

Trdno sem prepričan, da bo v prihodnosti čedalje manj kmetov, ki bodo 
nudili poln penzion, ker je kmetov premalo, zato bo potrebno pritegniti k sode- 
lovanju razne gostilne, samopostrežne restavracije v večjih krajih, ki bi v tem 
času turistom na kmetijah nudile prehrano. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Petelin! Pismenih pri- 
jav ni več. Želi še kdo besedo? (Da.) Tovariš Lipičar, prosim! 

Rado Lipičar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dovolite samo nekaj besed za zaključek te razprave. Očitno je, da je bila 
razprava ne samo tu v Skupščini, ampak tudi na terenu zelo živa, kar pomeni, 
da smo s temi predlogi, stališči in področjem, ki ga skušamo zakonito urediti, 
zadeli v živo in da je torej potrebno to področje urediti. 

Predloge, ki so bili posredovani bodisi tu na seji bodisi prej, bomo v na- 
daljnjem postopku skrbno proučili in z njimi seznanili udeležence tega pro- 
cesa, ker bo to prvi tovrstni zakon v Jugoslaviji, pri tem hrvaškega ne šte- 
jem, ker se praktično omejuje samo na turistične agencije. Že v naprej pa 
smo vedeli, da bodo pri tem določene težave, dileme glede tega, kaj vse je po- 
trebno zajeti in kako široko, da ne bi pri tem ogrožali ali pa omejevali drugih 
dejavnosti, ki so s predpisi že urejene. Prav gotovo nas čaka zelo široko in zelo 
heterogeno področje, ki naj bi ga skušali zakonsko urediti. 

To priložnost bom izrabil in se dotaknil samo nekaterih zadev, ki jih to- 
variš Razdevšek v svojem ekspozeju ni omenil, so pa prisotne na današnji seji. 
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Izrečen je bil očitek, da pozabljamo na domači turizem. Rezultati kažejo 
drugače. Glejte, že nekaj let, približno od leta 1970, rapidno upada udeležba 
tujih prenočitev v vseh prenočitvah v Sloveniji. Lansko leto smo imeli samo 
še 34 % tujih prenočitev, kar pomeni, da je bilo 66 % domačih. Ta podatek 
pa kaže na to, da smo globoko pod jugoslovanskim povprečjem, ker je v Jugo- 
slaviji 42% tujih prenočitev, torej je Slovenija po teh podatkih republika z 
največ domačega turizma, tako da ta očitek verjetno ni bil na mestu. 

Drugo je vprašanje Slovencev v turizmu. Slovenci v turizmu ne želijo 
delati oziroma, da sem preciznejši, v gostinstvu ne želijo delati, zaradi več 
razlogov, ki so bili tu zelo lepo opisani, in če hočemo, da bo kdo delal, moramo 
dobiti ljudi od tam, od koder jih je pač možno dobiti. Te je zaenkrat še možno 
dobiti iz ostalih republik, ko pa se bodo te industrijsko in turistično bolj raz- 
vile, bo nastalo vprašanje, kje dobiti potrebne delavce. Nekatere stvari bomo 
lahko reševali z raznimi avtomatizacijami, s samopostrežbami in podobnim, 
vsega pa prav gotovo ne. Gostinstvo ni dejavnost, ki bi se je dalo avtomati- 
zirati, torej moramo v naprej vedeti, ali bomo lahko napravili to dejavnost tako 
privlačno, da bodo tudi Slovenci želeli v njej delati, kar se iz primerov za- 
hodne Evrope in Amerike še nikjer ni zgodilo, ali pa bomo morali širitev to- 
vrstne dejavnosti omejevati glede na kadre. Vendar bodo kadri tu kljub vsemu 
potrebni. Moram reči, če smem ob tej priložnosti povedati svoje mnenje, da 
me prav nič ne moti naglas, tudi če je še tako južnjaški, ki ga ima nekdo, ki 
streže v gostilni, mnogo bolj me motijo tuji izrazi kot so: »dancing, night club« 
itd. in vrsta drugih napisov, ki jih javno razstavljamo. Mislim, da to bolj moti 
čut Slovenca kot pa eventualen tuj naglas natakarjev. 

Glede turističnega gospodarstva je bilo tu omenjeno, da je vprašljivo, če 
ta kategorija sploh obstaja oziroma, kaj to sploh je. Moram pojasniti, da ta ka- 
tegorija ni čisto nova, najmanj pa je to slovenski izum v Jugoslaviji. Teore- 
tično so jo pri nas obdelovali profesor dr. Markovič, prof. dr. Unkovič itd. Za 
posamezna mesta so celo izračunavali, kakšna je udeležba posameznih gospo- 
darskih subjektov in vrsto gospodarstva v turističnem prometu itd. Res pa je, 
da ni splošno veljavne formule niti za dva podobna kraja ne, za katera bi ta 
formula enako veljala, ker je ta udeležba različna v sezoni, izven sezone, po- 
zimi in poleti in ni nujno, da je v istem kraju enaka v dveh zaporednih letih 
itd. Skratka, to je dokaj izkustvena kategorija, ki se sproti lahko v malenko- 
stih spreminja, v grobem pa ostaja enaka. 

K temu bi rad dodal samo še eno misel. Nekaj je bolj ali manj gotovo. 
Ne glede na to, kako o turizmu razpravljamo, je jasno, da čim bolj bomo na 
tem področju ravnali negospodarsko, tem manj bomo od njega imeli. 

Tovarišice in tovariši delegati! Zagotavljam vam, da bomo skušali napra- 
viti vse, da bi predloge in ugotovitve, ki so bile tu podane, vnesli v zakon, v 
kolikor pa to ne bo sprejemljivo, bomo obrazložili zakaj in iz kakšnih razlogov 
ni bilo sprejemljivo. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa vam! Zeli še kdo besedo? (Ne.) 
Če ne, potem zaključujem razpravo. 

V zvezi z informacijo o uresničevanju srednjeročnega nacrta in o neka- 
terih problemih slovenskega turizma predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

25 
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1. Zbor občin jemlje na znanje informacijo o uresničevanju srednjeročnega 
načrta in o nekaterih problemih slovenskega turizma z ugotovitvami, stališči, 
in priporočili kot sklepnim delom te informacije. 

2. Izvršni svet naj ugotovitve, stališča in priporočila iz omenjene infor- 
macije upošteva pri pripravi osnutka zakona o turistični dejavnosti in pri pri- 
pravi planskih dokumentov za obdobje 1981—1985. 

Služijo pa naj tudi kot osnova in usmeritev za delo drugim zainteresiranim 
in odgovornim družbenim dejavnikom. 

Želi o takem sklepu kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne, potem prosim, da 
glasujete! Kdor je za, naj glasuje! (47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
V zvezi s predlogom za izdajo zakona o turistični dejavnosti pa predlagam 

zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o turistični dejavnosti se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj skrbno pretehta pripombe, 

predloge in mnenja delovnih teles zbora in Skupščine, vsebovane v njihovih 
poročilih, pripombe skupin delegatov v njihovih poročilih, pripombe skupin 
delegatov in pripombe iz razprave na seji zbora. Prav tako naj vgradi v osnu- 
tek zakona ugotovitve, stališča in priporočila, vsebovana v informaciji o ures- 
ničevanju srednjeročnega načrta in o nekaterih problemih slovenskega tu- 
rizma ter na tej osnovi celovito opredeli področje turizma. 

Zeli o takem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne, potem prosim, da glasu- 
jete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prosim, da se vrnemo na 2. točko dnevnega reda. 
Naša delegatska skupina, ki smo jo izvolili, je opravila svoje dek> in pro- 

sim tovariša Sukiča, da predlaga spremembe in dopolnitve k obema sklepoma. 
Prosim! 

Karel Sukič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je na podlagi razprave ugotovila, da je večina vprašanj, na 
katere je bilo opozorjeno, zajetih v predlogu sklepa. 

Glede na posebne poudarke pa skupina predlaga, da se na 2. strani doda 
nova 3. alinea, ki se glasi: »— v usklajevanju elementov za samoupravno spo- 
razumevanje oziroma dogovarjanje in pri pripravi samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov izhajati tudi iz skupnih obveznosti za skladen regionalni 
razvoj, predvsem pri odločanju o skupnih naložbah na teh območjih.« 

V 3. alinei, oziroma novi 4. alinei, se podpičje na koncu nadomesti z ve- 
jico in doda besedilo: »upoštevaje nujnost smotrne rabe prostora in ukrepanja 
za učinkovitejše varstvo okolja«. 

Na koncu prvega odstavka 4. točke se pika nadomesti z vejico in se doda 
naslednje besedilo: »o čemer naj gospodarske zbornice in splošna združenja 
čim prej posebej poročajo«. 

Glede problematike financiranja skupnih potreb in interesov v krajevnih 
skupnostih skupina predlaga vodstvu zbora, da čim prej pripravi poseben 
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razgovor s pristojnimi dejavniki in s stališči oziroma ugotovitvami iz tega raz- 
govora čim prej seznani vse občinske skupščine. 

Skupina delegatov hkrati meni, da so številne druge konkretne pobude 
in predlogi po svoji vsebini takšni, da jih bo moral Izvršni svet v smislu dru- 
gega odstavka 4. točke predloga sklepa proučiti in ustrezno upoštevati pri na- 
daljnjih aktivnostih. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli o tem predlogu skupine kdo raz- 
pravljati? (Ne.) Zadeva glede krajevnih skupnosti ne sodi v formalni sklep. 
Zadnja sugestija pa pomeni, da bomo čim bolj skrbno pogledali, katere so še 
tiste dodatne sugestije in pripombe iz naše današnje seje, ki bi jih še posebej 
predložili Izvršnemu svetu. Ostale tri zadeve pa so sestavni del sklepa. 

Prosim, da glasujete! Kdor je za tak dopolnjen 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. 

Sedaj bomo zaključili šte 3. točko dnevnega reda. Prosim za po- 
ročilo ! 

Karel Sukič: Skupina delegatov je ugotovila, da so v predlogu sklepa 
zajeta vsa vprašanja, na katera je bilo opozorjeno v razpravi. Meni pa, da bi 
bilo potrebno zaradi nekaterih poudarkov sklep dopolniti takole: 

V 2. točki se v prvi alnei na koncu 4. vrste podpičje nadomesti z vejico in 
doda besedilo: »in selektivno omejevati uvoz, upoštevaje dogovorjene priori- 
tete in nujnost zagotavljanja nemotenega poteka reprodukcije.« 

V 2. točki se na koncu prve alinee doda nov stavek, ki se glasi: »Nemu- 
doma sprejeti še ostrejše ukrepe za omejevanje nesmotrnega uvoza blaga 
široke potrošnje«. 

V prvi alinei na 2. strani se v 7. vrsti za besedo: »cen« doda besedilo: »za- 
ostriti nadzor in odgovornost za izpolnjevanje z dogovori določene politike cen«. 

Na 2. strani se v 2. alinei v 4. vrsti za besedo: »dogovori«, podpičje na- 
domesti z vejico in doda besedilo: »upoštevaje že doslej pogoste primere po- 
dvajanja ali neracionalne gradnje zmogljivosti«. 

V 3. točki se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda 
besedilo: »vključno z odpravljanjem najočitnejših disparitet v cenah kot enega 
od objektivnih razlogov za nastajanje izgub v nekaterih panogah oziroma 
dejavnostih«. 

Glede opozoril, da na primer ni ustrezno urejeno vprašanje uvoza surovin 
niti rezerv teh surovin, kar je bilo poudarjeno v zvezi s preskrbo s pralnimi 
praški, skupina meni, da so na te probleme opozorila že pristojna delovna 
telesa in so njihova stališča zajeta v 4. točki sklepa pa tudi v zadnjem od- 
stavku prve alinee na 2. strani predloga sklepa. Prav tako so tudi druga 
vprašanja zajeta v poročilih delovnih teles in zato skupina predlaga, da zbor 
sprejme predlog sklepa z dopolnitvami, ki sem jih v imenu skupine predlagal. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima 
tovariš Vinko Bah, iz občine Krško. 

Vinko Bah: Prosim, če je možno, da bi takšen sklep, ki ga je skupina 
dopolnila, delegati dobili na klop, preden se raziđemo, ker gre za določene 
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stvari, ki so sedaj v sklepu, pa smo jih hoteli Izvršnemu svetu postaviti kot 
posebno vprašanje. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Ce ne, potem 
• prosim, da glasujemo! Kdor je za, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in stavb v SR Slove- 
niji v letu 1981. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. Za svojega predstavnika je določil tovarišico Milojko 
Virant-Zajšek, namestnico direktorja Zavoda SR Slovenije za statistiko. To- 
varišica Virantova, želite besedo? (Da.) Prosim! 

Milojka Virant: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Zvezni zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 
1981, ki bo sprejet maja meseca v Zvezni skupščini, ureja tisti del vsebine 
popisa, ki je enoten za vso državo in predvideva, da popis organizirajo in iz- 
vajajo Zvezni zavod za statistiko in drugi zvezni organi in organizacije kot 
tudi pristojni organi v republikah i>n avtonomnih pokrajinah. 

Republika mora v okviru svoje pristojnosti podrobneje urediti organiza- 
cijo in financiranje popisa kakor tudi vsebinske dopolnitve. 

Ob razpravi o metodologiji in vsebini popisa so nekateri organi in organi- 
zacije v republiki predlagali dopolnitve posameznih vprašanj in tudi nova 
vprašanja. O teh predlogih so delegati delno že razpravljali v skupščinskih 
odborih ter ob tem opozorili, da razširitve ne smejo povzročiti prevelikih do- 
datnih finančnih obremenitev. Predlagatelj bo pripombe in stališča odborov 
upošteval pri izdelavi osnutka zakona. Usklajevalni postopek med pristojnimi 
organi in organizacijami glede vsebine se nadaljuje, s tem, da bodo nekateri 
predlogi sprejeti, mnoge želje pa se bodo lahko realizirale tudi z ustreznimi 
obdelavami zbranih podatkov. 

Zaenkrat ostaja še precej odprto vprašanje razširitve s popisom stavb kot 
osnove za vzpostavitev registra stavb v SR Sloveniji. Republiška geodetska 
uprava skupaj s pristojnimi organi še ocenjuje dejansko stanje ter potrebe in 
realne možnosti za vzpostavitev registra stavb ob popisu prebivalstva in sta- 
novanj v letu 1981. 

Po predlogu za izdajo zakona bi popis v SR Sloveniji organizirala in vo- 
dila republiška popisna komisija in Zavod SR Slovenije za statistiko, v obči- 
nah pa naj bi ga vodile skupščine občin, ki bi imenovale občinske popisne 
komisije. 

Predračun stroškov za obseg popisa po enotni metodologiji za vso državo 
znaša 137 milijonov dinarjev, to pomeni 68,50 dinarjev na prebivalca. Popis 
stavb v SR Sloveniji bi po grobi oceni zahteval še nadaljnjih 25 milijonov 
dinarjev. Ker še ni dokončno razčiščeno vprašanje vseh elementov popisa, 
bo podrobnejši predračun stroškov popisa možno prikazati ob osnutku zakona. 
Ob osnutku bo pripravljena tudi podrobnejša obrazložitev stroškov, normativi 
za pripravo in izvedbo popisa po posameznih stroškovnih elementih, nakazane 
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bodo tudi alternativne rešitve financiranja, da bodo delegati lahko o tem tehtno 
presojali in odločali. 

Predlagam Zboru občin, da predlog za izdajo zakona o popisu prebival- 
stva, stanovanj, gospodinjstev in stavb v letu 1981 prouči in sprejme. 

Predsednica Silva Jereb: Predlog za izdajo zakona ste dobili. Ob- 
ravnavali so ga Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Odbor za 
urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Komisija za 
narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru poročali. Želijo poro- 
čevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Pismenih prijav ni. Želi kdo besedo? (Ne.) Če ne, 
potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep. 

1. Predlog za izdajo zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stano- 
vanj in stavb v SR Sloveniji v letu 1981 se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine. 
Kdor je za tak 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 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz vlaganj v energetske objekte. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojo 
predstavnico določil tovarišico Olgo Marinko, svetovalko predsednika Republi- 
škega komiteja za energetiko, industrijo in gradbeništvo. Želite besedo? (Da.) 
Prosim! 

Olga Marinko: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Predložitev informacije o poteku priprav in gradnje energetskih ob- 
jektov v letu 1979 predstavlja uresničitev tistega dela programa oziroma za- 
dolžitev Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki se nanaša na obveznosti 
kontinuiranega in popolnega obveščanja delegatov o stanju na posameznih 
področjih. Glede na dejstvo, da je energija pogoj za delo in življenje vsakogar 
in vseh, da je torej od stanja in razvoja energetike odvisen v mnogočem tudi 
razvoj na drugih področjih ter da prav zato celotna družba zlasti v zadnjih 
letih vlaga izredne napore za njen razvoj, menimo, da je taka oblika informi- 
ranja delegatov republiške Skupščine in s tem vse družbe nujna in potrebna. 
Ker pa po drugi strani poslovanje in razvoj energetskih dejavnikov ni in ne 
more biti samo sebi namen, temveč mora potekati vzajemno s potrebami in 
razvojem ostalih področij, predstavlja to informiranje tudi eno od oblik ures- 
ničevanja širšega družbenega nadzora na področju energetike, kot dejavnosti 
posebnega družbenega pomena in ene od prioritet družbenega plana Slovenije 
za obdobje 1976—1980. 

Pri gradnji energetskih objektov ugotavljamo, da smo v četrtem letu sred- 
njeročnega plana dosegli določen napredek, saj je od večjih energetskih ob- 
jektov v gradnji le še Nuklearna elektrarna Krško, za drugo fazo rekonstruk- 
cije rafinerije nafte v Lendavi pa je bila v letu 1979 zaključena finančna kon- 
strukcija. V letu 1979 ni bil na področju elektrogospodarstva zgrajen noben 
nov proizvodni objekt, pač pa je bila dokončana vrsta prenosnih in distri- 
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bucijskih objektov, kar je nedvomno vplivalo na kvalitetnejšo oskrbo z elek- 
trično energijo. Kljub kasnitvam pri izgradnji Nuklearne elektrarne Krško za 
nadaljnjih 10 mesecev, doslej še ni bilo ogroženo izpolnjevanje obveznosti do 
porabnikov električne energije in srednjeročne energetske bilance. Oskrba z 
električno energijo je bila v letu 1979 zadovoljiva, predvsem zaradi ugodne 
hidrološke situacije ter zaradi dejstva, da sta obseg in struktura porabe rasla 
počasneje od predvidevanj. Pri Nuklearni elektrarni Krško, ki pomeni prvi 
objekt te vrste v Jugoslaviji, moram posebej poudariti, da se nahaja v za- 
ključni fazi montaže in da se pričenja obdobje preizkusov, ki določajo končni 
zagon elektrarne. Ne glede na dosedanje zamude je potrebno poudariti pionir- 
sko vlogo tega objekta za dolgoročni razvoj energetske osnove v Jugoslaviji in 
vloge, ki jo ima in jo bo imel za nadaljnji razvoj jedrske tehnologije in tehnike 
v okviru naše industrije in raziskovalnih inštitucij. Ne gre le za energetske 
temveč tudi za ostale multidisciplinarne učinke, ki jih ta naložba prinaša s 
seboj, posebno danes, ko se zavzemamo za enakopravno in miroljubno izkori- 
ščanje jedrske energije. 

V letu 1979 se je Elektrogospodarstvo Slovenije odločilo glede skupnih 
vlaganj v elektroenergetske objekte v SR Bosni in Hercegovini ter Avtonomni 
pokrajini Kosovo. Objekti, ki so že v gradnji, naj bi pokrili del naših potreb 
že konec prihodnjega leta. Investicijska dela v premogovnikih ter v rudniku 
urana Žir o vs ki vrh v ustanavljanju so se nadaljevala v skladu s sprejetimi 
programi za preteklo leto, vendar niso bila v celoti izvršena. Razlog temu je 
v dokajšnji meri težak ekonomski položaj premogovnikov, kakor tudi neizpol- 
njevanje pogojnih obveznosti dobaviteljev opreme. Prav tako so premogovniki 
v preteklem letu še vedno imeli težave pri pridobivanju potrebnih soglasij, kar 
je povzročilo zamude tudi pri dobavah uvozne opreme. Problemi pri obrato- 
vanju premogovnikov so še naprej nezadostna mehaniziranost odkopnih čel, 
visoka fluktuacija delavcev ter pomanjkanje rudarskih kadrov vseh strok. 
Vse navedeno bo imelo v naslednjih letih občutne posledice pri proizvodnji 
premoga, kolikor ne bomo v tem letu pospešili izvajanja zastavljenih pro- 
gramov. 

Kljub nekaterim težavam pa oskrba termoelektrarn ni bila ogrožena, še 
. več, na deponijah so bile konec preteklega leta ustvarjene zadostne zaloge, 

ki so omogočile nemoteno delovanje termoelektrarn. 
Oskrba široke potrošnje je bila občasno nezadovoljiva, kar je posledica 

neizpolnjevanja pogodb o dobavah premoga s strani premogovnikov iz drugih 
socialističnih republik in pokrajin kakor tudi že občasne preusmeritve široke 
potrošnje iz tekočih na trda goriva. 

Na področju naftno-plinskega gospodarstva je bila dokončana izgradnja 
doslej najpomembnejšega objekta s tega področja, to je magistralnega plino- 
vodnega omrežja. Omeniti moramo, da je bila izgradnja končana nekoliko pred 
predvidenim rokom in da je bila med izgradnjo predračunska vrednost inve- 
sticije prekoračena le za okoli 8 %. Kljub temu, da smo imeli v preteklem letu 
na razpolago praktično celotno količino zemeljskega plina, kot jo je zagotav- 
ljala pogodba s Sovjetsko zvezo, pa moramo žal ugotoviti, da naši porabniki 
niso bili pripravljeni in usposobljeni do te mere, da bi celotno količino lahko 
dejansko prevzeli. Tako se je neprevzeta količina zemeljskega plina pokazala 
v ustrezno večji porabi tekočega naftnega plina in kurilnih olj. 

V preteklem letu smo tudi zaključili finančno konstrukcijo za izgradnjo 
druge faze rekonstrukcije rafinerije nafte v Lendavi. Pri tem velja posebej 
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poudariti, da gre pri tem objektu za skupne naložbe gospodarstva SR Slovenije 
in SR Hrvatske, podobno kot pri izgradnji Nuklearne elektrarne Krško. V letu 
1979 ni zgrajen niti en rezervoarski prostor za naftne derivate in tekoči naftni 
plin. Razlog za to je deloma v nepripravljenosti projektne dokumentacije, pred- 
vsem pa je na to vplivalo pomanjkanje sredstev. Reproduktivna sposobnost 
naftnega gospodarstva namreč ne omogoča večjih investicij, sistem združe- 
vanja sredstev kot ga izvaja področje elektrogospodarstva pa na našem plin- 
skem področju še ni uveljavljen. 

Posledice občutnega pomanjkanja rezervoarskih prostorov za naftne deri- 
vate in tekoči naftni plin se vsako leto znova kažejo v krizah pri oskrbi trži- 
šča z nekaterimi naftnimi derivati. Hkrati nam pomanjkanje rezervoarskih pro- 
storov onemogoča uvoz manjkajočih derivatov takrat, ko jih je na zunanjem 
tržišču možno dobiti po zmernih cenah. Temu se sedaj priključuje še plačilno- 
bilančna situacija, ki bo zahtevala resne omejitve. 

Menim, da je potrebno nekaj besed posvetiti tudi raziskavam energetskih 
virov, kajti na tem področju še vedno resno zaostajamo. V zvezi s tem se je 
nujno potrebno opredeliti za naloge in potrebna sredstva ter prioritetni red 
raziskav premoga, nafte, zemeljskega plina, uranove rude ter geotermične ener- 
gije. Sedanje stanje naše uvozne odvisnosti, podražitve nafte in plina zahtevajo-, 
da sprejete programe pospešeno realiziramo, sicer bo stanje postalo kritično 
in bo zahtevalo ostre ukrepe varčevanja, kar bi se utegnilo pokazati v kas- 
nejših letih na stopnji gospodarske rasti. Ob tem ne omenjam obveznosti in 
nalog že leta 1978 sprejetega dogovora o smotrni uporabi energije, ki naj za- 
vezuje k. trajni aktivnosti na tem področju. 

Vrsta objektov, katerih izgradnja je bila zastavljena v samoupravnih 
sporazumih o razvoju energetike in gospodarstva v obdobju 1976—1980 se je 
ali pa se bo šele pričela graditi v tem srednjeročnem obdobju, dokončana pa bo 
šele po letu 1980. Glede na to, da bodo veljavni samoupravni sporazumi pre- 
nehali veljati konec leta in bo torej takrat prenehalo tudi združevanje sred- 
stev po teh sporazumih, je za takšne objekte potrebno poroštvo republike, 
dokler ne sklenemo novih samoupravnih sporazumov o razvoju energetskega 
gospodarstva za obdobje 1981—1985. To leto je zadnje leto tega srednjeroč- 
nega planskega obdobja, zato je potrebno vso pozornost posvetiti pripravi sa- 
moupravnih sporazumov o gradnji energetskih objektov in načinu zagotovitve 
finančnih sredstev za njihovo financiranje v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju 1981—1985 z nakazano možnostjo razvoja do leta 1980. 

Ob pripravi teh samoupravnih sporazumov je potrebno posebno pozornost 
posvetiti izgradnji hidroelektrarn, saj gre za tako imenovani obnovljivi vir 
energije. Zato je potrebno pospešeno proučiti vse ekonomsko sprejemljive raz- 
položljive vire vodne energije. Menimo, da je temu viru energije potrebno dati 
mesto, ki mu pripada, pri čemer je potrebno doseči poenostavitev postopkov 
pridobivanja soglasij in dovoljenj ob upoštevanju zahtev prostora. 

Za potrebe široke porabe in industrije je potrebno zagotoviti ustrezne ko- 
lične premoga s sporazumi tudi s premogovniki iz ostalih socialističnih re- 
publik in pokrajin. Potrebno bo tudi urediti primerne deponije, tako pri ve- 
likih industrijskih porabnikih, kot tudi pri trgovskih organizacijah, ki oskrbu- 
jejo široko potrošnjo s premogom. 

Področje naftno-plinskega gospodarstva je v primerjavi z ostalimi področji 
zaostajalo, zato mu je potrebno v prihodnjem planskem obdobju zagotoviti 
posebno pozornost. 
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Poleg že načrtovane izgradnje rezervoarskih zmogljivosti v Mariboru, Ce- 
lju in Ljubljani je potrebno pripraviti izgradnjo energetsko-industrijske cone 
v Kopru, kjer bo predvidoma lociran tudi terminal za tekoči naftni plin in pro- 
pilen s kapaciteto 30 tisoč m8. 

Glede na to, da konec tega leta poteče pogodba o dobavah zemeljskega 
plina iz Sovjetske zveze je treba letos doseči podaljšanje te pogodbe. Ker ob- 
stoječa pogodba predvideva podaljšanje, menimo, da to ne bo predstavljalo 
posebnih težav. Jasno pa je, da to ne bo rešilo deficita v našem plinovodnem 
omrežju, zato je potrebno dokončati razgovore z Alžirom ter zagotoviti pogoje 
za sprejem ponujenih količin zemeljskega plina. 

Tovarišice in tovariši! Ugotovimo lahko, da ima različnost položaja po- 
sameznih energetskih dejavnosti za posledico različen izhodiščni položaj ob 
prehodu v novo srednjeročno obdobje, tako glede organiziranosti samih izva- 
jalcev, njihovega povezovanja v interesnih skupnostih, kot tudi pogojev pri- 
dobivanja dohodka in zagotavljanja sredstev za razvoj. 

Medsebojno povezovanje in usklajevanje energetskih dejavnosti je pote- 
kalo le v okviru letne energetske bilance, doslej pravzaprav kot edinega pod- 
ročja medsebojnega usklajevanja. Tako stanje pa postaja v sedanji energetski 
situaciji nevzdržno in škodljivo ter zahteva, da se področje energetike samo- 
upravno enotno organizira in v bodoče na podlagi usklajenih stališč zagotovi 
izvajanje enotne energetske politike. To moramo čim prej zagotoviti s formi- 
ranjem enotne energetske skupnosti Slovenije. Le tak pristop bo zagotovil 
uresničitev novih ciljev energetske politike. Ti cilji so naslednji: 

— zmanjšanje uvozne odvisnosti in neobhodno povečanje izrabe lastne 
energetske osnove, 

— racionalizacija proizvodnje transformacije, transporta in porabe ener- 
gije, z ustreznimi ukrepi varčevanja in realnejšim vrednotenjem posameznih 
virov energije. 

— uvoz dogovorjenih količin energije, ki bo usklajen s plačilno-bilančni- 
mi možnostmi republike in federacije, upoštevajoč pri tem predvsem potrebe 
po razširjenem sodelovanju z deželami v razvoju, 

— nujnost usklajevanja strukture in obsega porabe z razpoložljivo ener- 
gijo, ob upoštevanju realne cene za njeno zagotovitev, pospešena realizacija 
programov geoloških in drugih raziskav in aktiviranje obstoječih in novih 
energetskih virov, vzpostavitev take politike cen, ki bo v medsebojnih raz- 
merjih in višini cen omogočala energetskemu gospodarstvu pokrivanje poleg 
enostavne reprodukcije tudi d^l razširjene reprodukcije, stimulirala racional- 
no gospodarjenje z energijo ter večje izkoriščanje lastne energetske ustanove, 

— smotrno vključevanje energetskih objektov v okolje, ob določitvi enot- 
nih kriterijev za vlaganje v potrebno infrastrukturo, poenostavitev postopkov 
pridobivanja soglasij in dovoljenj, ob upoštevanju zahtev prostora, 

— oblikovanje zalog za pokrivanje tržnih oscilacij in sezonskih nihanj 
ter obvladovanje eventualnih izrednih razmer pri dobaviteljih in porabnikih 
in sicer enomesečnih zalog pri tekočih in plinastih ter eno in pol mesečnih 
zalog pri trdih gorivih, 

— nadaljnji razvoj samoupravne organiziranosti energetskega gospodar- 
stva na dohodkovnih osnovah, ter obvezno optimiranje razvojnih programov, 
smotrna priprava in izgradnja energetskih objektov, najugodnejša organi- 
zacija izgradnje investicijskih objektov ter proizvodnih in kadrovskih zmog- 
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ljivosti v organizacijah združenega dela, katerih dejavnost je povezana z laz- 
vojem in izgradnjo energetike. 

Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi, prosim, še nekaj besed k pred- 
logu zakona o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz vlaganja v energetske 
objekte. 

Odbora za finance Zbora občin in Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije sta na sejah 13. 3. oziroma 21. 3. 1980 predlagala obema zboroma 
Skupščine, da predlog zakona o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz vlaganj 
v energetske objekte sprejmeta v predloženem besedilu. 

Že v predhodnih fazah postopka za izdajo tega zakona je bilo v skupšči- 
skih telesih zavzeto enotno stališče, da je rešitev vprašanja gradnje energet- 
skih objektov kontinuitete, to je tistih, katerih gradnja se začne v tem sred- 
njeročnem obdobju in končuje v naslednjem, utemeljena in potrebna. 

S predlaganim zakonom se republika zavezuje, da bo z ustreznimi ukre- 
pi zagotovila Ljubljanski banki sredstva, ki jih bo ta plačala investitorjem 
namesto Interesne skupnosti elektrogospodarstva, oziroma organizaciji zdru- 
ženega dela Ina nafta Lendava, če ne bi bil sprejet do konca leta 1980 samo- 
upravni sporazum proizvajalcev in porabnikov energetskih virov o združeva- 
nju sredstev za izgradnjo energetskih objektov v obdobju 1981—1985 in bi ta- 
ko po letu 1980 bila na razpolago potrebna sredstva. 

Predlog zakona je v primerjavi z osnutkom spremenjen v toliko, da je 
medsebojni odnos garantov in zavezancev jasneje opredeljen v 1. členu za- 
kona. 

Dovolite, da omenim še, da je podobno poroštvo, kot ga danes predlaga- 
mo v zakonu o poroštvu SR Slovenije, Skupščina sprejela tudi ob prehodu 
v to srednjeročno obdobje. ^ 

Tovarišice in tovariši delegati! Pripombe in sugestije odborov k predloženi 
informaciji smo pregledali in jih bomo dosledno upoštevali pri svojem nadalj- 
njem delu. 

Predsednica Silva Jereb: Samo trenutek, tovarišica Marinkova! Naš 
Odbor za finance je prosil, da bi do seje zbora poročali o številu podpisnikov. 

Olga Marinko: V začetku meseca marca je bilo 54% podpisnikov. 
Spremembe sporazuma so bile objavljene v Uradnem listu SR Slovenije, mi- 
slim, da v številki 6. 

Predsednica Silva Jereb: Predlog zakona ste dobili, dobili ste tudi 
informacijo o poteku priprav in gradnje energetskih objektov. Glede na to, 
da je omenjena informacija označena kot strogo zaupna, opozarjam pred- 
stavnike sredstev javnega obveščanja, da o podatkih iz te informacije kot 
tudi o razpravi, ki bi se nanjo nanašala, ne poročajo. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila poročili. Informacijo pa je obravnaval Odbor 
za družbenoekonomske odnose in razvoj in zboru predložil pismeno poročilo. 

Želijo poročevalci besedo? (Ne.) Pričenjam razpravo! Pismenih prijav ni. 
Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (49 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 
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V zvezi z obravnavo informacije o poteku priprav in gradnje energetskih 
objektov, pa na predlog Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj na- 
šega zbora predlagam zboru, da sprejme še naslednji delovni sklep: 

Izvršni svet, naj hkrati s predložitvijo osnutka družbenega plana SR Slo- 
venije za naslednje srednjeročno obdobje pripravi in predloži poseb-no analizo 
razvojnih usmeritev in možnosti energetike v SR Sloveniji. 

Zeli o takem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Prosim, da glasujete! Kdor je 
za, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se ie 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 8. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v republiški sklad skupnih 
rezerv za leto 1979 za zavezance, ki niso sprejeli samoupravnega sporazuma. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Za svo- 
jega predstavnika je določil tovariša Slavka Polaniča, namestnika repub- 
liške sekretarke za finance. Tovariš Polanič, želite besedo? (Da.) Prosim! 

Slavko Polanič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Odbor za finance Zbora združenega dela je k temu predlogu zakona 
sprejel amandma, in sicer k 1. členu. Ta amandma skrajšuje rok, do katerega 
morajo vplačati sredstva vsi tisti zavezanci, ki niso podpisali samoupravnega 
sporazuma o združevanju sredstev rezerv v republiški sklad skupnih rezerv, 
od 15. maja, kot imate, v predlogu zakona, na rok 30. april letošnjega leta. 

S to spremembo oziroma s tem amandmajem se namreč vsi tisti, ki spo- 
razuma niso podpisali, izenačijo s tistimi, ki so sporazum podpisali, saj 9. člen 
zakona o skladih skupnih rezerv določa, da morajo podpisniki sporazuma vpla- 
čati 1/3 obračunanih sredstev v sklade skupnih rezerv v 15 dneh po predlo- 
žitvi zaključnega računa, ostali 2/3 pa vplačati v 60 dneh, to se pravi, do 30. 
aprila letošnjega leta. Da ne bi bili tisti, ki sporazuma niso podpisali, v bolj- 
šem položaju, Izvršni svet v celoti sprejema ta amandma. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog zakona ste prejeli z 
razširitvijo dnevnega reda. Izvršni svet predlaga, da zbor obravnava ta akt v 
smislu 295. člena poslovnika Skupščine, to je po hitrem postopku. O predlogu 
Izvršnega sveta, da obravnavamo predloženi akt po hitrem postopku, priče- 
njam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem bi o predlogu Izvršnega 
sveta glasovali. Kdor je za tak hiter postopek, naj prosim glasuje! (50 delega- 
tov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-prav- 

na komisija, ki sta zboru poročala. Poročilo Odbora za finance ste prejeli na 
klop. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Pismenih prijav ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne, 
potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Glasovali bomo o 
predlogu zakona, tako kot je predložen, če pa bomo dobili amandma, pa tudi 
o njem. Kdor je torej za predlog zakona, naj prosim glasuje! (50 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 
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Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na soglasje k spre- 
membam in dopolnitvam statuta Visokošolske temeljne organizacije združe- 
nega dela za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze Edvarda Kardelja v 
Ljubljani. 

Spremembe in dopolnitve statuta je zboru predložila Visokošolska temelj- 
na organizacija za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani in za svojega 
predstavnika določila dekana dr. Franceta Bučarja in profesorja Dušana 
Ogrina. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) Predstavnik Izvršnega sveta 
pri tej točki je Vili Veršaj, svetovalec predsednice Republiškega komiteja za 
vzgojo, izobraževanje in telesno kulturo. 

Spremembe in dopolnitve statuta in informacijo s podatki o utemeljenosti 
študija urejanja krajine ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Republiškega ko- 
miteja za vzgojo in izobraževanje, danes pa tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Spremembe in dopolnitve statuta sta obravnavala Odbor za družbeno- 
politični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru 
poročala. Prejeli ste tudi predlog odloka o soglasju k uvedbi nove smeri viso- 
košolskega študija in dopolnitev statuta Visokošolske temeljne organizacije za 
agronomijo Biotehniške fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. 

Zplita poročevalca besedo? (Ne.) Pričenjam razpravo! Želi kdo besedo? 
(Ne.) Ce ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor 
je za predlog odloka o soglasju k uvedbi nove smeri, naj prosim glasuje! 
(50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na soglasje k spre- 
membam in dopolnitvam statuta Visokošolske delovne organizacije Visoke 
tehniške šole v Mariboru ter statutov njenih temeljnih organizacij in k samo- 
upravnemu sporazumu o združitvi v Visoko tehniško šolo v Mariboru. 

Spremembe in dopolnitve statuta ter statute temeljnih organizacij in sa- 
moupravni sporazum o združitvi je Skupščini predložila v soglasje Visoka 
tehniška šola v Mariboru. Njen predstavnik je dr. Ante Cernjac, prodekan te 
šole. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) 

Predstavnik Izvršnega sveta je tudi pri tej točki Vili Veršaj, svetovalec 
predsednice Republiškega komiteja za vzgojo, izobraževanje in telesno kul- 
turo. 

Kot,gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli spremembe in dopolnit- 
ve statuta Visokošolske delovne organizacije Visoke tehniške šole v Mariboru, 
spremembe in dopolnitve statuta Visokošolske temeljne organizacije za stroj- 
ništvo, elektrotehniko, gradbeništvo in kemijsko tehnologijo in spremembe 
in dopolnitve samoupravnega sporazuma o združitvi v Visoko tehniško šolo v 
Mariboru. 

Prejeli Ste tudi mnenje Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževa- 
nje in mnenje Izvršnega sveta. 

Gradivo sta obravnavala Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem 
in Zakonodajno-pravna komisija. Poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi predlog 
odloka o soglasju k statutom visokošolskih temeljnih in visokošolske delovne 
organizacije ter potrditvi samoupravnega sporazuma o združitvi v visokošol- 
sko delovno organizacijo. 
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Želita poročevalca besedo? (Ne.) Pričenjam razpravo! Želi kdo besedo? 
(Ne.) Ce ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je 
za predlog odloka o soglasju k statutom visokošolskih temeljnih organizacij, 
visokošolske delovne organizacije ter o potrditvi samoupravnega sporazuma 
o združitvi v visokošolsko delovno organizacijo, naj prosim glasuje! (50 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. Prehajamo na 11. 
točko dnevnega reda, to je na predlog periodičnega delovnega načrta 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije za II. trimesečje 1980. 

Predlog periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela, Zbora ob- 
čin in Družbenopolitičnega zbora za II. trimesečje 1980 je zboru predložilo v 
obravnavo Predsedstvo Skupščine SR Slovenije. 

Dovolite mi le nekaj uvodnih stavkov. Periodični delovni načrt sloni, kot 
ste videli, predvsem na prioritetnih nalogah, ki so določene s programom za 
letošnje leto. Sestavni del tega načrta so tudi orientacijski dnevni redi sej zbo- 
ra za julij in september mesec 1980. Na teh sejah bodo podobno kot danes, 
deležni največje pozornosti planski dokumenti za prihodnje srednjeročno ob- 
dobje in ocene, kako se izvaja resolucija o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije v letošnjem letu oziroma kako se uresničujejo v resoluciji pred- 
videni stabilizacijski ukrepi. 

V tem obdobju bo zbor obravnaval pomembno tematsko področje, to je 
oceno samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interes- 
nih skupnostih materialne proizvodnje. Ta problematika je bila predvidena 
že v programih prejšnjih let in so na pomembnost te ocene večkrat opozar- 
jala delovna telesa in delegati v zborih. 

Ta ocena bo tudi osnova za pripravo zakonov na posameznih področjih 
materialne proizvodnje, ki jih bo zbor prav tako obravnaval v tem obdobju. 

Zal predlagatelju ni uspelo, da bi lahko usklajeno pripravil dokumente, ki 
zadevajo stanovanjsko, komunalno gospodarstvo in urejanje prostora, to kar 
smo na začetku menili, da bomo lahko združili na eni sami majski seji. Videli 
ste, da je to sedaj razdeljeno na več sej zborov. 

V periodičnem delovnem načrtu se je skušalo predvideti takšne roke za 
obravnavo posameznih vprašanj, da bi bilo vam in seveda tudi občinskim 
skupščinam kot konferencam delegacij, omogočeno obravnavati predvidena 
vprašanja čim bolj organizirano in s čim širšo udeležbo ter o njih zavzemati 
stališča. 

Pri tem pa je potrebno, da bodo predlagatelji aktov skupno dogovorjene 
obveznosti v tem periodičnem delovnem načrtu opravili v predvidenih rokih. 

Predlagam, da predlog periodičnega delovnega načrta za II. trimesečje 
1980 skupaj z orientacijskimi dnevnimi redi za julij in september 1980 sprej- 
mete v predlaganem besedilu. 

Povedati moram še to. Danes ste prejeli na klop pripombe Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, ki predlaga, da se v periodični delovni načrt vključita 
dve novi točki, in sicer 18. junija »Informacija o aktivnostih v zvezi z izvaja- 
njem sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Jugoslavijo« in 
25. junija 1980 »Osnutek zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti«. 
Predlog za izdajo smo že imeli. 

Poleg tega Izvršni svet predlaga, da bi predlog dogovora o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985, ki je predviden za obrav- 
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navo na sejah zborov Skupščine SR Slovenije 24. septembra 1980, obravnavali 
na sejah zborov Skupščine SR Slovenije v novembru 1980. Od faze osnutka 
dogovora do faze predloga dogovora je prekratek rok, v katerem bi se lahko 
opravil dogovorjen postopek samoupravnega dogovarjanja oziroma sporazu- 
mevanja v zvezi s tem aktom. 

To je vse, kar sem menila, da bi bilo prav povedati za uvod. 
Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je tovariš Milan 

Baškovič, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za zako- 
nodajo. 

Predlog periodičnega delovnega načrta z orientacijskimi dnevnimi redi v 
juliju in septembru 1980 ste dobili. Dobili ste tudi pripombe Izvršnega sveta. 

Predlog periodičnega delovnega načrta so obravnavali Odbor za družbe- 
noekonomske odnose in razvoj, Odbor za družbenopolitični in komunalni si- 
stem, Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja. Njihova poročila ste dobili. Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Ladislav Tkavc, delegat iz ob- 
čine Šmarje pri Jelšah! 

Ladislav Tkavc: V imenu skupine delegatov predlagam, da se 
predlog za izdajo zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja 
SR Slovenije, ki je predviden za 23. julija 1980, prenese v obravnavo v mese- 
cu maju. To utemeljujem z mojo diskusijo k 2. točki dnevnega reda, ko smo 
ugotavljali, da so nam nujno potrebni podatki o tem, kakšni tretmani in kak- 
šne eventualne ugodnosti bo nudil ta zakon investitorjem na tem področju, 
ravno zaradi planiranja in usklajevanja. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Stanislav Lebar, dele- 
gat iz občine Lendava! 

\ 

Stanislav Lebar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela 
in Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Lendava predlaga, da se na 
dnevni red sej zborov Skupščine SR Slovenije v mesecu aprilu ali mesecu 
maju 1980 uvrsti predlog zakona o dopolnitvi 2. člena zakona o združevanju • 
sredstev določenih uporabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje 
energetskih objektov. 

Obrazložitev: Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi 2. člena zakona o 
združevanju sredstev določenih uporabnikov družbenih sredstev za financira- 
nje izgradnje energetskih objektov sta Zbor združenega dela in Zbor občin 
sprejela na svojih sejah dne 11. 7. 1979. 

Zakon o združevanju sredstev določenih uporabnikov družbenih sredstev 
temelji na samoupravnem sporazumu o združevanju sredstev za financiranje 
graditve objektov po planu razvoja elektroenergetike za obdobje 1976—1980. 

Navedeni samoupravni sporazum je bil dopolnjen s samoupravnim spo- 
razumom o spremembah in dopolnitvah samoupravnega sporazuma, in sicer 
je bilo sprejeto v 11. členu besedilo kot v predlogu za izdajo zakona o dopol- 
nitvi 2. člena citiranega zakona. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Kar zadeva skladnejši regionalni razvoj si 
naša delovna telesa in naš zbor, kot se lahko spomnite, ves čas prizadevajo, da 
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bi čim bolj organizirano prihajali s to tematiko na dnevni red. Najprej smo 
menili, da bi res bilo mogoče to obravnavati čim prej, tako kot predlagate 
danes. Pozneje pa je prevladovalo spoznanje, da zaradi ovir tudi na strani 
predlagatelja naredimo najbolje, če to združimo z obravnavo planskih doku- 
mentov za naslednje srednjeročno obdobje. 

Ne morem obljubiti nič konkretnega v tej smeri. Če se bo dalo kaj sto- 
riti in če bo to dovolj kvalitetno in ne bo šlo na škodo vsebine, potem bi 
lahko sprejeli tako sugestijo, če bi pa moralo to iti na škodo vsebine, potem 
se pa najbrž tudi vi sami strinjate, da obravnavamo to takrat, kot je v perio- 
dičnem delovnem načrtu predvideno. 

Ravno tako bi veljala skoraj podobna obrazložitev za to dopolnilo zakona 
o združevanju sredstev določenih uporabnikov. Pogovoriti se bo treba z Izvrš- 
nim svetom kot predlagateljem in če se bo dalo, bi to uvrstili tako kot pred- 
lagate. 

Je še kakšno vprašanje ali sugestija? (Ne.) Ce ne, potem zaključujem raz- 
pravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (47 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? .(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno določil periodični deiovni načrt Zbora 
občin za II. trimesečje 1980. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Kot veste, ima po 1. odstavku 40. člena poslovnika Skupščina SR Slove- 
nije delegat v Zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funk- 
cionarjem, ki vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja, ki se na- 
našajo na njihovo delo ali pa zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanja lahko 
postavi delegat v zboru tudi predsedniku Skupščine SR Slovenije, predsed- 
niku zbora ali predsednikom delovnih teles kakor tudi Skupščini Samouprav- 
ne interesne skupnosti za območje republike, kadar ta enakopravno odloča 
s pristojnim zborom. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli vprašanje skupine delegatov iz ob- 
čine Maribor, vprašanje delegata Branka Mahneta iz občine Izola in vpraša- 
nje delegata Jožeta Vilfana iz občine Ljubljana-Center. 

Na vodstvo zbora smo med tem časom dobili naslovljeno tudi pismo 
Skupščine občine Slovenska Bistrica, iz katerega je razvidno, da občina Slo- 
venska Bistrica ne odstopa od svojega delegatskega vprašanja, kot je bilo 
morda pomotoma videti na zadnji seji zbora, pač pa se je samo strinjala s 
tem, da se odgovori na eni naslednjih sej zbora. Izvršni svet tudi pravi, da 
bo dal odgovor na eni naslednjih sej. 

Danes smo dobili tudi vprašanje skupine delegatov iz občine Lendava, na 
katero pa bo odgovor dan danes. 

Glede vprašanja delegata Jožeta Vilfana, pa Izvršni svet sporoča, da bo 
tudi dal odgovor šele na naslednji seji ali na eni naslednjih sej. 

Tako bo sedaj na vprašanje skupine delegatov iz občine Maribor odgovo- 
rila tovarišica Olga Marinkova, svetovalka predsednika Republiškega komi- 
teja za energetiko, industrijo in gradbeništvo. Prosim! 

Olga Marinko: Na delegatsko vprašanje skupine delegatov iz občine 
Maribor v zvezi s podrobnejšo informacijo o problematiki Nuklearne elektrarne 
Krško in zagotovitvi goriva za nuklearno elektrarno dajem naslednji odgovor. 
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Med obratovanjem jedrske elektrarne v Krškem bo potrebno vsako leto 
zamenjati eno tretjino goriva v reaktorju, kar predstavlja okoli 16 ton urano- 
vega dioksida. Nuklearna elektrarna Krško ima že zagotovljeno prvo polnitev 
reaktorja. Gorivo je že izdelano in pripravljeno za transport in prvo dopolnje- 
vanje reaktorja. V lanskem letu je elektrarna Krško podpisala pogodbo z od- 
delkom za energijo v ZDA, v kateri so definirane količine in roki za preskrbo 
z gorivom za potrebe Nuklearne elektrarne Krško za obdobje naslednjih 
petih let. 

Kljub relativno visokemu odstotku opravljenih del v letu 1979, ni priča- 
kovati hitrega zagona elektrarne in skorajšnjega začetka rednega obratova- 
nja. Zaradi kasnitve opreme iz ZDA so in še vedno kasnijo montažna dela. 
Najbolj kritična je dobava drobnejšega, vendar zelo potrebnega materiala 
za dokončanje montažnih del. Kasnitev dobav manjkajočega dela opreme, ki 
sicer količinsko predstavlja neznaten del celotne opreme, bo lahko pomenila 
vzrok za kasnitev preizkušanja posameznih predsistemov. Pred zagonom elek- 
trarne je namreč potrebno veliko hladnih testov podsistemov, večkratno pre- 
verjanje določnega delovanja podsistemov ter morebitne korekcije na osnovi 
doseženih rezultatov preizkusov. 

Ponovno preizkušanje medsebojnega usklajevanja posameznih podsiste- 
mov ob hkratnem zaključevanju še nedokončanih montažnih del bo potekalo 
v letu 1980 in se nadaljevalo v letu 1981, ko naj bi 1. 10. elektrarna prvič do- 
segla polno moč. k 

V pripravi so tudi vsi potrebni predpisi, ki so tesno povezani z nadalj- 
njo izgradnjo jedrske elektrarne. 

Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije je predložen predlog zakona o 
odgovornosti za jedrsko škodo, obenem pa je že pripravljen predlog za izdajo 
zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za var- 
nost jedrskih naprav. 

Nuklearna elektrarna Krško deluje na dopolnjevanju in usklajevanju po- 
gonske organizacije v skladu z najnovejšimi priporočili mednarodne atomske 
agencije. Sedaj dela na pripravi rednega obratovanja in starta 52 % ljudi, 
planiranih za kasnejši pogon, to je 196 delavcev. V postopku je angažiranje 
preostalih tehničnih kadrov, tako da bo Nuklearna elektrarna Krško 6 mese- 
cev pred prvo polnitvijo reaktorja z gorivom oskrbljena s potrebnim kvali- 
ficiranim osebjem, medtem ko je že današnje osebje pripravljeno za sprejem 
jedrskega goriva na gradbišču. 

Ob omenjenih kasnitvah pri izvajanju del so ob koncu prejšnjega in na 
začetku tega leta potekala intenzivna pogajanja med investitorjem in izvajal- 
cem Westinghouse. Glavni napori investitorja so bili usmerjeni k ocenitvi 
realnega roka dokončanja objekta, realnih stroškov izgradnje in razmejitve 
odgovornosti za zakasnitve. Stališče Westinghouse je bilo ves čas zelo izsilje- 
valno in nedokumentirano, tako da sta se pri razgovorih morali angažirati 
celo obe vladi. 

Na podlagi doiseženega sporazuma z dne 14. 3. 1980 je predvideno za pla- 
čilo Westinghouse za dodatne usluge za doseganje terminskega plana oziroma 
za doseganje roka končane izgradnje objekta skupno 25 milijonov dolarjev, 
od katerih odpade 50% na SR Hrvatsko in 50% na SR Slovenijo. Rok do- 
končane izgradnje oziroma rok, ko bo NE Krško prvič dosegla polno moč, je 
30. 9. 1981. Ljubljanska banka je že zagotovila, da je pripravljena prevzeti 
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garancijo za celotno dodatno vsoto. Ravno tako pa je potrjena pripravljenost 
Eksim bank iz Washingtona, da ise pri njej lahko investitor zadolži za celotno 
vsoto ob 8,75% obrestni meri za dobo deset let s pričetkom vračanja v začetku 
leta 1983. 

• Predsednica Silva Jereb: Danes smo dobili delegatsko vprašanje iz 
Lendave, ki zadeva omejitev prodaje pogonskega goriva za kmetijske trak- 
torje. Prosim! 

Olga Marinko: Na delegatsko vprašanje v zvezi z oskrbo traktorjev 
z gorivom, ki je bilo postavljeno na današnji seji zbora občin Skupščine SR 
Slovenije, dajem naslednji odgovor: 

Stanje oskrbe tržišča s srednjimi destilati nafte, kamor poleg ekstra lah- 
kega kurilnega olja uvrščamo tudi dizel goriva, je nezadovoljivo že od konca 
preteklega leta dalje. Tako je v mesecu januarju primanjkovalo 14 900 ton 
srednjih destilatov, od tega 2700 ton dizel goriv. V mesecu februarju tega leta 
je primanjkovalo 1200 ton srednjih derivatov, od tega 4100 ton dizel goriv, 
v mesecu marcu pa znaša primanjkljaj srednjih destilatov 14 300 ton, kamor 
je vštet deficit 1500 ton dizel goriv. 

Iz navedenega razloga je na nekaterih črpalkah občasno primanjkovalo 
tako kurilnega olja za gospodinjstvo kot tudi dizel goriva. Razpoložljive koli- 
čine posameznih naftnih derivatov so po področjih razdeljene na osnovi lan- 
skoletne porabe, ki seveda zajema in upošteva tudi tranzitni promet. Pri tem 
pripominjam, da so bile omejitve pri preskrbi z dizel gorivi sprejete le za to- 
vornjake, ne pa tudi za traktorje. 

Ob obravnavanju oskrbljenosti tržišča s posameznimi naftnimi derivati, 
ne moremo mimo dejstev, da energetska bilanca Jugoslavije za letošnje leto 
še vedno ni sprejeta, ker postopek usklajevanja še ni zaključen. 

Glede na to tudi oba naša distributerja še nista sklenila letne pogodbe z 
rafinerijami, temveč sta se prisiljena o dobavah derivatov dogovarjati vsak 
mesec. V teh dogovorih je prisotno dejstvo, da naše nafinerije ne prevzemajo 
količin nafte iz uvoza po prvotno predvideni dinamiki in iz tega razloga tudi 
niso v stanju oskrbovati tržišča v predvidenem obsegu. 

Hkrati moramo opozoriti tudi na dejstvo, da je porasla poraba srednjih 
destilatov, ter da varčevalni ukrepi na področju dizel goriv dosedaj niso izpol- 
nili naših pričakovanj. 

Glede na predvideno sezonsko konico porabe dizel goriv v času" največjih 
poljedelskih opravil, je Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbe- 
ništvo priporočil slovenskima distributerjema, da v okviru danih možnosti 
ustvarita primerne operativne zaloge za premostitev konic v uporabi. Prav 
tako pa so ves čas prisotna v federaciji naša prizadevanja, da bi se čim prej 
sprejela energetska bilanca Jugoslavije in v njej dogovorjeni tokovi medre- 
publiških dobav energije omogočili našim distributerjem, da skleneta letne 
pogodbe o dobavah naftnih derivatov. 

Ta energetska bilanca naj bi se sprejela kot družbeni dogovor socialistič- 
nih republik in avtonomnih pokrajin ter s svojimi določili zagotovila enako- 
merno preskrbo jugoslovanskega tržišča z naftnimi derivati v vseh njegovih 
delih pod enakimi pogoji. Pri tem kaže ugotoviti, da je usklajevalni postopek 
pred zaključitvijo. 

\ 
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Predsednica Silva Jereb: Sprašujem delegata iz Maribora, tovariša 
Kranjca, in delegata iz Lendave, tovariša Lebarja, ali morda imata še kakšno 
vprašanje? Ali sta z odgovorom zadovoljna? (Da.) 

Potem bomo poslušali še odgovor na vprašanje Branka Mahneta, delegata 
iz občine Izola. Na vprašanje bo odgovoril tovariš Dušan Pirih, svetovalec 
predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Prosim! 

Dušan Pirih: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegatsko vprašanje je bilo, zakaj niso bili storjeni pravočasno ustrezni ukre- 
pi, da bi se slovensko čebelarstvo ubranilo bolezni čebel varroa, kakšni ukrepi 
bodo sprejeti v Sloveniji, da se prepreči nadaljnjo širjenje te bolezni in tre- 
tjič, ali bo uvožena zadostna količina preparatov za plinjenje, kdaj in od kje? 

Odgovarjamo: Že v letu 1976 je bilo na podlagi poizvedovanja in sprem- 
ljanja situacije v državi in v drugih državah ugotovljeno, da obstoja nevar- 
nost te bolezni. Zaradi tega je leta 1977 Skupščina SR Slovenije v zakonu o 
varstvu živali pred kužnimi boleznimi določila to bolezen kot bolezen, ki.je 
pomembna za vso republiko in proti kateri se morajo izvajati enotni ukrepi 
za preprečevanje in zatiranje bolezni. 

Z zakonom je bilo predpisano tudi zdravstveno spričevalo za čebelje dru- 
žine, ki se transportiraj o izven območja občine, in obvezna registracija vzre- 
jališč matic. 

V letu 1978 je republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
predpisal pravilnik o ukrepih zoper to bolezen. V letu 1979 je republiški se- 
kretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v odredbi odredil obvezne pre- 
iskave varroe čebeljih družin, vzrejevalcev matic ter čebeljih družin, ki so 
bile na paši v drugih republikah. V letu 1980 pa je ta odredba zajela še če- 
belje družine plemenilnih postaj. Razen tega je Republiški sekretariat za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano takoj po ugotovitvi, da se je bolezen razširila na 
območje več republik, predlagal Zveznemu komiteju za kmetijstvo, da se var- 
roa vnese v zvezni zakon in s tem poenotijo ukrepi za zatiranje in prepreče- 
vanje te bolezni na območju SFRJ. 

Prvi primer te bolezni v Sloveniji je bil ugotovljen 18. februarja 1980 v 
Kočevju. Marca pa je bolezen ugotovljena še v štirih občinah na območju 
Slovenije. Vsa poizvedovanja kažejo, da so se čebele okužile na paši v občinah 
izven naše republike. Na območju s polmerom treh kilometrov okoli okuženih 
čebeljnjakov so občinski organi veterinarske inšpekcije odrejali naslednje 
ukrepe: prepoved prestavljanja čebeljih družin, prepoved izdajanja zdrav- 
stvenih spričeval za čebelje družine in matice, preiskava vseh čebeljih dru- 
žin in zdravljenje okuženih čebeljih družin. 

Vsi omenjeni ukrepi pa bodo razumljivo neučinkoviti, če ne bodo čebe- 
larji v prometu s čebelami postopali v skladu s predpisanimi in nujno potreb- 
nimi veterinarskimi ukrepi. Neposreden vzrok za vnos varroe v Slovenijo je 
lahko poleg narave same bolezni tudi nediscipliniranost čebelarjev in nespo- 
štovanje navedenih predpisov, predvsem pri čebelarjih, ki so izven organizira- 
nih čebelarskih organizacij. 

Prav gotovo bodo morali v tem momentu tudi čebelarji sami storiti za 
zdravstveno varstvo čebel znatno več kot v preteklosti, ko je bila epidemiolo- 
ška situacija bolj ugodna. 

26 



402 Zbor občin 

Republiška veterinarska uprava je ob pojavu bolezni takoj obvestila vse 
občine. Izvajajo se vsi ukepi, ki so določeni s prej navedenimi zakonskimi in 
podzakonskimi akti, zaostrena pa je tudi kontrola nad izvajanjem omenjenih 
predpisov. Izdano bo tudi posebno navodilo Republiške veterinarske uprave, 
ki določa poseben veterinarsko-sanitarni režim med in po zdravljenju čebel! 

Glede vprašanja ali bo uvožena zadostna količina preparatov za plinjenje, 
kdaj in kje, pa je stanje naslednje. V začetku marca 1980 so nastopile zaradi 
omejitve uvoza tudi težave pri uvozu zdravil. Po takojšnjem posredovanju 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so bila zagotov- 
ljena devizna sredstva za najnujnejši uvoz zdravil za veterinarsko uporabo. 
Zadostna količina preparata za plinjenje čebel folbeks, proizvajalca Ciba Gei- 
gi iz Švice, je že na konsignacijskem skladišču v Ljubljani. Dne 28. 3. 1980 
je bil odobren uvoz. Zadostna količina zdravil je že v prodaji pri Vetprometu 
Kemofarmacija z včerajšnjim dnem. Hvala lepa. 

Predsednica S i 1 v a Jereb : Hvala lepa vam, tovariš Pirih! Zeli še kdo 
od delegatov postaviti vprašanje? (Ne.) 

Potem se vračamo na 8. točko dnevnega reda. 
Zbor združenega dela nam je namreč sporočil, da je sprejel predlog zako- 

na o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v republiški sklad skup- 
nih rezerv za leto 1979 za zavezance, ki niso sprejeli samoupravnega spora- 
zuma z amandmajem k 1. členu. Ta amandma se glasi: »v zadnji vrsti navede- 
nega člena je potrebno besedilo: »do 15. maja« nadomestiti z besedilom: »do 
30. aprila 1980«, ko je namreč treba vplačati sredstva v sklad. 

Kdor je torej za tak amandma k 1. členu, naj prosim glasuje! (44 de- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandma. 
Sedaj pa bomo glasovali še enkrat o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, 

naj prosim glasuje! (46 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 
Obveščam vas tudi, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo spre- 

jemali končne odločitve, usklajeni z Zborom združenega dela in z Družbeno- 
političnim zborom. Ker je s tem dnevni red današnje seje izčrpan, se vam 
zahvaljujem za udeležbo in za sodelovanje v razpravi ter zaključujem 34. 
sejo. Hvala! 

(Seja zbora je bila končana ob 16.15.) 

I 



35. seja 

(25. aprila 1980) 

Predsedovala Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
35. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, pred- 
no določimo dnevni red, izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil in imuni- 
tetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in pripravi poročilo za zbor. 
V to komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: tova- 
riša Vladimir j a Janjiča, delegata iz Sežane, za predsednika in tovarišici Zorko 
Cujovič iz Škofje Loke in Kristino Skube iz Smarij pri Jelšah, za članici. 

Se s takim predlogom strinjate? Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 35. sejo Zbora občin izvoljeni tovariš Vladimir Janjič za predsed- 
nika in tovarišici Zorka Cujovič in Kristina Skube, za članici. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane in da pregleda poobla- 
stila delegatov in pripravi poročilo za zbor. Vas pa prosim, da ostanete na svo- 
jih mestih, ker bo komisija hitro opravila svoje delo. 

Poleg tega vas prosim, če imate morda pismeno pripravljena delegatska 
vprašanja, da jih oddaste sekretarju zbora, ker bi jih takoj posredovali Iz- 
vršnemu svetu oziroma drugim naslovnikom z željo, da nanje odgovorijo po 
možnosti na koncu današnjega zasedanja, ali pa seveda na naslednji seji. 

Prosim vas, da se tisti, ki imate namen razpravljati ob posameznih točkah 
dnevnega reda, prijavite za razpravo, pri tem pa vas prosim, če bi upoštevali 
številke dnevnega reda, kot so zapisane sedaj po tem dnevnem redu, ki ste ga 
dobili danes na klop, ker bomo nekatere stvari dodali in nekatere umaknili, 
če se boste seveda s tem strinjali. 

Medtem je verifikacijska komisija opravila svojo nalogo. Prosim pred- 
sednika komisije, da poroča zboru! 

26» 
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Vladimir Janjič: Poročilo o pregledu pooblastil za 35. sejo Zbora 
občin, ki je bila sklicana za 25. aprila 1980 ob 9. uri v mali dvorani Skupščine 
SR Slovenije. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je na podlagi 16. 
člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov na seji zbora in 
iz teh pooblastil ter pripravljenega seznama delegatov ugotovila, da se udele- 
žujejo današnjega zasedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegati 
Obalne Skupnosti občin Koper, razen delegatov iz občin Ajdovščina, Ljubljana- 
Moste-Polje, Ptuj, Slovenske Konjice in mesta Ljubljana. 

Ob pregledu dokumentacije je komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna. Zato v smislu prvega odstavka 17. 
člena poslovnika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem veri- 
ficira pooblastila delegatov za današnjo 35. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Prehajamo na razpravo o poročilu! Zeli 
kdo razpravljati? (Nihče.) 

Ce ne, potem bomo o poročilu glasovali, in sicer v celoti, ker kot ste 
slišali, ni primera, da bi bilo pooblastilo kakšnega delegata sporno. Kdor je 
torej za poročilo, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral pooblastila 
delegatov za 35. sejo Zbora občin. Hkrati ugotavljam, da je zbor sklepčen in da 
lahko pravno-veljavno razpravlja in sklepa. 

Na današnjo sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta povab- 
ljeni predstavniki Republiške konference SZDL Slovenije, Republiškega sveta 
Zveze sindikatov in Skupnosti slovenskih občin k vsem točkam dnevnega reda, 
tovariš Ivo Janžekovič, predsednik Loterijskega sveta pri Loterijskem zavodu 
Slovenije, Koordinacijski odbor za družbene organizacije in društva pri Pred- 
sedstvu Republiške konference SZDL in Koordinacijski odbor za družbeni po- 
ložaj in aktivnost invalidov pri Predsedstvu Republiške konference SZDL 
in Koordinacijski odbor za družbeni položaj in aktivnost invalidov pri Pred- 
sedstvu Republiške konference SZDL Slovenije, Skupnost socialnega varstva 
Slovenije in Telesno-kulturna skupnost Slovenije k 10. točki dnevnega reda 
ter Svet za vzgojo in izobraževanje pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije k 14. 
točki dnevnega reda po sklicu. 

Seje zbora se udeležujejo tovarišica Mara Zlebnikova, podpredsednica Iz- 
vršnega sveta in drugi predstavniki Izvršnega sveta pri posameznih točkah 
dnevnega reda, nekateri člani obeh naših delegacij v Zvezni skupščini, tovariš 
Marjan Jelen, član Izvršnega odbora Predsedstva Republiške konference Socia- 
listične zveze Slovenije, tovariš Marjan Grampovčan, urednik Občana za Skup- 
nost slovenskih občin in tovariš Vlado Vobovnik, sekretar Skupnosti za telesno 
kulturo Slovenije. 

Zbor hkrati obveščam, da so na današnji seji navzoči kot poročevalci de- 
lovnih teles našega zbora in Skupščine tovariš Zvonimir Volfand, podpredsed- 
nik Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, tovariš Franc Strakl, 
član Odbora za finance, tovariš Tone Zibert, član Odbora za družbenopolitični 
in komunalni sistem, dr. Lojze Ude, predsednik Zakonodajno-pravne komisije, 
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in tovarišica Mihaela Verbičeva, članica Komisije za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 35. seje Zbora občin. 

Z dopisom 1. aprila je bil dnevni red današnje seje razširjen še s predlo- 
gom zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letu 1980 in letu 1981. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ni predložila 
nobenega odloka, zato umikam z dnevnega reda 19. točko, to je volitve in 
imenovanja. 

Ker naš zbor po določbah poslovnika Skupščine SR Slovenije ni pristojen 
za obravnavo analize družbene reprodukcije, sredstev za reprodukcijo in aku- 
mulativne sposobnosti, mora najprej v smislu 1. odstavka 90. člena poslovnika 
Skupščine odločiti, ali bo uvrstil na dnevni red seje zbora to analizo in jo 
obravnaval kot zainteresirani zbor. Ob pripravi seje smo seveda menili, da je 
ta problematika za naš zbor izredno pomembna in zato smo vam tudi pred- 
lagali, da jo obravnavamo kot zainteresirani zbor. 

Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne, potem prosim, da o tem glasujete! Kdor je 
za to, da uvrstimo analizo na dnevni red, naj prosim dvigne roko! {57 dele- 
gatov dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno odločil, da obravnava ana- 
lizo družbene reprodukcije, sredstev za reprodukcijo in akumulativne spo- 
sobnosti v smislu 88. člena poslovnika skupščine kot zainteresirani zbor. 

Obveščam vas, da je Izvršni svet z dopisom z dne 24. aprila predložil 
zboru v obravnavo po hitrem postopku predlog zakona o zavarovanju od- 
govornosti za jedrsko škodo, ki ste ga prejeli danes na klop iz razlogov, ki jih 
navaja v svojem pismu. Po prvem odstavku 297. člena poslovnika Skupščine 
mora zbor odločati, ali uvrsti predlog zakona na dnevni red seje. Mislim, da 
bi bilo dobro, glede na to, da so delegati dobili pismo danes na klop, če bi ta 
predlog obrazložili. Bi to lahko storil tovariš Matko Pohar? (Ga še ni.) 

Sama bom prebrala tole pismo, ker ga verjetno sami niste utegnili prebrati. 
Izvršni svet piše, da tak postopek predlaga zato, ker je potrebno čimprej 

urediti vprašanje odgovornosti za jedrsko škodo glede tistih zadev, ki so v 
republiški pristojnosti in s tem omogočiti Nuklearni elektrarni Krško, da za- 
gotovi zadostno zavarovanje, kakor izhaja iz pogodbe z ameriško firmo We- 
stinghouse. Med ta vprašanja spadata določitev višine obveznega zavarovanja 
oziroma finančne garancije in določitev republiškega upravnega organa, pri- 
stojnega za nekatera dejanja v zvezi z izvajanjem zveznega zakona. Da ne 
bi prišlo do zavlačevanja dobave goriva iz ZDA, že poteka aktivnost Nuklearne 
elektrarne Krško za sprejem goriva v skladu s stališči Skupščine SR Slovenije 
ob obravnavi osnutka. Tako so bile že sklenjene zavarovalne pogodbe o celotni 
višini odgovornosti za jedrsko škodo, kot je to predvidel osnutek in sedaj tudi 
predlog zakona, kar je omogočilo Nuklearni elektrarni Krško, da je že prejela 
prvo pošiljko goriva 18. aprila. S tem dnem pa je Nuklearna elektrarna Krško 
v celoti tudi prevzela rizik odgovornosti in je zato nujno, da se to vprašanje s 
sprejemom tega zakona dokončno uredi in s tem zagotovi njena nemotena 
izgradnja. 

Razlogi so tehtno navedeni. Ob osnutku smo 0 tem razpravljali in nismo 
imeli pripomb. Izvršni svet predlaga, da ta zakon uvrstimo na dnevni red da- 
našnje seje kot predlog. 
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Zeli o tem predlogu Izvršnega sveta kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, potem 
prosim, da o predlogu Izvršnega sveta glasujemo! Kdo je za to, da se uvrsti ta 
zakon na dnevni red današnje seje? (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. Tako 
predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 35. seje Zbora občin, \ 
2. odobritev zapisnikov 33. in 34. seje Zbora občin, 
3. analiza družbene reprodukcije, sredstev za reprodukcijo in akumula- 

tivne sposobnosti, 
4. osnutek zakona o družbeni kontroli cen, N 

5. predlog za izdajo zakona o kompenzacijah, 
6. predlog zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev za- 

klonišč za republiške organe in organizacije v obdobju od leta 1981 do 1990, 
7. predlog zakona o obveznem posojilu za izpolnitev obveznosti SR Slo- 

venije za vračanje anuitet za kredite, dane Socialistični avtonomni pokrajini 
Kosovo iz sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v dobi do leta 1980, 

8. predlog zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letu 1980 in 
letu 1981, 

9. predlog zakona o zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo, 
10. predlog odloka o sestavi republiških komitejev, 
11. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi in o 

razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in organiza- 
cij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR 
Sloveniji za leto 1980, 

12. predlog za izdajo zakona o igrah na srečo, 
13. pred1©« za izdajo zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi se- 

vanji in o ukrepih za varnost jedrskih naprav, 
14. predlog za izdajo zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah, 
15. predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o javnih cestah, z osnut- 

kom zakona, 
16. osnutek dogovora socialističnih republik in socialističnih avtonomnih 

pokrajin o skupnih temeljih vzgojnoizobraževalnega sistema, 
17. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom 

in vlado Kanade o zavarovanju investicij, 
18. osnutek zakona o dopolnitvi zakona o dovolitvi začasnega kredita SR 

Bosni in Hercegovini za obnovo objektov, ki jih je poškodoval potres v dneh 
26. in 27. oktobra 1969, 

19. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim sve- 
tom in Mednarodnim centrom za podjetja v družbeni lastnini v državah v raz- 
voju, o sedežu Mednarodnega centra za podjetja v družbeni lastnini v drža- 
vah v razvoju, 

20. osnutek zakona o dajanju kreditov za obratna sredstva železniškim 
transportnim organizacijam združenega dela, 

21. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli o takem dnevnem redu kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne, potem prosim, 

da glasujemo! Kdo je za tak dnevni red? (59 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno določen tako, 
kakor sem ga pravkar predlagala. Tak dnevni red ste dobili danes tudi na klop. 

Ker smo na dnevni red za današnjo sejo pravkar uvrstili predlog zakona 
o zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo, ki ste ga prejeli danes na klop, 
ki ga delovna telesa zbora in Skupščine niso obravnavala, moramo v. skladu s 47. 
členom poslovnika našega zbora imenovati skupino delegatov, ki bo proučila 
predlog zakona in o njem poročala zboru. 

Dovolite mi, da v skupino delegatov predlagam tovariša Franca Strakla, 
člana našega Odbora za finance in poročevalca na današnji seji, sicer pa dele- 
gata iz Ljutomera, dr. Lojzeta Udeta, predsednika Zakonodajno-pravne komi- 
sije in tovariša Cirila Pluta, delegata iz Krškega. 

Ima morda kdo kak drug predlog? (Ne.) Ce ne, potem prosim, da o takem 
predlogu glasujete. Kdo je za? (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno imenoval v skupino delegatov tovariše 
Franca Strakla, Cirila Pluta in dr. Lojzeta Udeta. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nikov 33. in 34. seje Zbora občin. 

Osnutka obeh zapisnikov ste dobili. Ima morda kdo kakšno pripombo k 
zapisnikoma 33. in 34. seje zbora? (Ne.) Ce ne, potem prosim, da glasujete! 
Kdor je za to, da se odobrita ta dva zapisnika? (59 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Ne.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnika 33. in 34. seje zbora. 
Medtem so prišli na sejo zbora še delegati iz mesta Ljubljane, iz Ptuja in 

predstavnica Koordinacijskega odbora za družbeni položaj in aktivnost inva- 
lidov pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze, tovarišica 
Sonja Kavčičeva. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na analizo družbene 
reprodukcije, sredstev za reprodukcijo in akumulativne sposobnosti. 

Omenjeno analizo je zbo>r z glasovanjem danes uvrstil na dnevni red in 
jo bo obravnaval v 'smislu 88. člena poslovnika Skupščine kot zainteresirani 
zbor. 

Analizo je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega 
predstavnika določil tovariša Zdravka Praznika, direktorja Zavoda SR Slove- 
nije za družbeno planiranje. Tovariš Praznik, želite besedo? (Da.) Prosim! 

Zdravko Praznik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! V uvodni razpravi želim najprej ugotoviti, da so nakazane usmeritve, 
naloge in vprašanja, ki jih je Izvršni svet sprožil in predlagal svoji Skupščini 
v zvezi s to nalogo, pravzaprav le del aktivnosti, ki jih je treba podvzeti za to, 
da bi izboljšali stanje, kakršno prikazuje analiza družbene reprodukcije, sred- 
stev za reprodukcijo in akumulativne sposobnosti. 

Nekateri širši vidiki reproduktivne sposobnosti bodo obdelani tudi v okviru 
analiz glede razvojnih možnosti v novem petletju, v okviru majske analize in 
v drugih gradivih. Koristna podlaga za to delo bodo stališča, ki jih bo sprejel 
ta zbor in ki se že nakazujejo v gradivu oziroma poročilu Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj tega zbora, ki odpira še vrsto dodatnih vprašanj in 
nalog, ki jih je treba imeti pred seboj v zvezi s to tematiko in ki segajo prak- 
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tično na vsa tista področja, ki pomenijo bodisi možnosti ali omejitve pri celot- 
nem reprodukcijskem toku in odnosih znotraj njega. Možnosti za to, da bi 
videli zlasti poglavitne neizkoriščene možnosti, ki jih ni malo, omejitve pa zato, 
da bi z njimi realno računali, hkrati pa čim bolj ublažili njihov 'negativni uči- 
nek. Zaradi tega menim, da je predložena tematika in poročilo odbora, hkrati 
pa tudi drugi dokumenti, ki so bodisi že v proceduri v zvezni ali republiški 
skupščini, ali pa so še v oblikovanju, gradivo, ki je medsebojno povezano in 
ima zaradi tega določen vpliv na reševanje teh vprašanj. V mislih imam zlasti 
delo na zakonu o reprodukciji, ki bo pomenil na podlagi uveljavljanja pravic 
iz minulega dela sistemsko spodbudo za večjo učinkovitost vlaganj v poslovna 
sredstva, dalje poročilo o aktivnosti Zveze sindikatov Slovenije pri obravnava- 
nju rezultatov poslovanja in gospodarjenja v letu 1979 in o pripravi planov v 
letu 1980 v organizacijah združenega dela, Informacijo o uresničevanju nalog 
in usmeritev iz resolucije o politiki izvajanja plana Slovenije v letu 1980, In- 
formacijo o stanju in aktivnosti na področju pokrivanja izgub in drugo. Se 
posebej imam v mislih tudi novejše informacije o izvajanju resolucije v letu 
1980, kakor tudi nekatere aktivnosti, ki so povezane s pripravami srednje- 
ročnega plana. Gotovo pa je celotno delo na teh planih in realnost le-teh, zlasti 
z vidika uveljavljanja stabilizacijskih načel v najširšem smislu in uveljav- 
ljanja sistemske funkcije planiranja, kakršno začrtuje zakon o sistemu druž- 
benega planiranja v družbenem planu Slovenije, med bistvenimi predpogoji 
za uspešnejše reševanje problemov, ki jih odpira predložena tematika. 

Za celotno delo na tem področju sta zanesljivo dominantna dva poudarka, 
ki sta bila v dosedanjih razpravah v ospredju, in sicer: 

1. da hitrejše spreminjanje družbenoekonomskih odnosov vključuje kre- 
pitev akumulativne in reproduktivne sposobnosti v temeljnih organizacijah in 
krepitev družbenoekonomskega položaja združenega dela, kar je hkrati tudi 
ekonomski pogoj in motiv za uspešnejše gospodarjenje in 

2. da se reproduktivna sposobnost vrednoti ne le z vidika temeljnih orga- 
nizacij, temveč celotnega združenega dela v vseh oblikah njegovega povezo- 
vanja in da mora postati prevladujoča oblika v odnosih reprodukcije. 

Ker zahtevata ta dva poudarka osrednjo pozornost v nadaljnjih aktiv- 
nostih, menim, da vas moram na to opomniti, čeprav se pri ukrepih, ki so 
z njima povezani, ne bi posebej zadrževal, kolikor že imajo seveda odraz v 
omenjenem gradivu, temveč bi se omejil le na dve področji, ki sta s to tema- 
tiko povezani in ki se nanašata: 

1. na nekatere novejše ocene, ki jih dajejo informacije o izvajanju reso- 
lucije v letu 1980 in 

2. na nekatere aktivnosti, ki so povezane z delom na srednjeročnih druž- 
benih planih s poudarkom na možne materialne okvire in investicije. 

Pri. izvajanju sedanjega srednjeročnega plana v tem letu ugotavljamo pre- 
cejšnjo globalno usklajenost planov dohodka in njegove razporeditve. Med 
drugim računajo organizacije združenega dela v letošnjem letu celo z rahlo 
višjo stopnjo rasti dohodka in čistega dohodka ter z nekoliko ugodnejšimi raz- 
merji med dohodkom in akumulacijo v korist slednje, v primerjavi s pred- 
postavkami, ki so bile sprejete v republiški resoluciji. 

Na ta način bi se povečal delež akumulacije v dohodku od 13,2 % v letu 
1979 na 15,6 % v letu 1980. V teh načrtih so tudi zaznavni napori organizacij 
združenega dela, ki so doslej izkazovale izgubo, da bi se čim prej izvlekle iz 
dosedanjih težav, kar je razvidno zlasti iz pričakovane rasti dohodka in to kar 
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za 63%. Tudi dejanska gibanja v začetku tega leta, kljub nekaterim odstopa- 
njem, vendarle nakazujejo postopno približevanje ustvarjenega dohodka in 
njegove strukture načrtovanim okvirom. 

Hkrati pa ugotavljamo izrazitejša odstopanja med načrti organizacij zdru- 
ženega dela glede novih zaposlitev v primerjavi s tem, kar so načrtovale 
občine in kar smo načrtovali v republiki in tudi v primerjavi z dejanskim 
stanjem, kakršno se kaže v začetku letošnjega leta. Medtem ko število zapo- 
slenih stagnira in videti je, da ne bo prišlo do prebijanja predvidene rasti, 
to je v primerjavi decembra na december, 1,2 % — pa so pričakovanja orga- 
nizacij združenega dela glede novih zaposlitev še vedno precej visoka, to je 
za letošnje leto po stopnji 4,3 %, za naslednjih 5 let pa po poprečni letni stopnji 
3,4%. Vemo pa, da projekcija Zavoda za planiranje za naslednjih 5 let pred- 
videva v primerjavi s prejšnjim letom, porast zaposlenih največ za 2%. 

Hkrati se izredno počasi spreminja strokovna sestava zaposlenih, kar se 
kaže v dodatnih potrebah po 88 000 novih delavcev v tem petletju in to ožjih 
profilov, nasproti 23 000 naravnega prirasta teh profilov delavcev v naši re- 
publiki. ' Hkrati pa prihaja že do pojava presežkov določenih kvalifikacij nad 
povpraševanjem po teh kvalifikacijah. Na osnovi teh podatkov bi se dalo skle- 
pati, da obstaja še vedno močna usmerjenost v ekstenzivno zaposlovanje in to 
kot posledica zelo počasnega izboljšanja strukture materialne proizvodnje, zla- 
sti v smeri krepitve izvozne orientacije in racionalne uvozne substitucije. Se 
naprej pa so prisotne slabosti pri izrabi obstoječih možnosti, zlasti prek boljše 
organizacije dela in izkoristka delovnega časa ter ekonomizacije materialnih 
stroškov. 

V taki situaciji je stagnacija v dejanskem zaposlovanju, kakršna se kaže v 
teh mesecih, bolj .posledica omejenih možnosti v osebnih dohodkih, kot pa 
sprememb v'kvaliteti poslovanja, pa tudi dejanske pripravljenosti za te spre- 
membe, kar pomeni, da so naloge, ki jih v tem pogledu nakazujejo smernice 
za priprave novega srednjeročnega plana še toliko bolj aktualne. 

2e v resoluciji napovedano upadanje rasti proizvodnje se postopoma rea- 
lizira, kar je zlasti posledica manjših uvoznih možnosti in poslabšanja kon- 
junkture. V marcu mesecu smo proizvodnjo povečali, glede na marec lan- 
skega leta za 1,5 %, v prvem trimesečju pa skupaj za 4,3 %. Ugodnejša nomi- 
nalna gibanja dohodka so torej, če to dvoje primerjamo, bolj odraz višjih cen, 
ki so že sedaj skoraj na ravni, predvideni z resolucijo. Če pri tem upoštevamo 
rast življenjskih stroškov precej nad cenami proizvajalcev, smo že pri 1,2% 
zmanjšanju realnih osebnih dohodkov, kar sicer ni nepričakovano glede na 
predpostavke v resoluciji, vendar vsekakor nevarno glede na povezanost gi- 
banja osebnih dohodkov z življenjskimi. stroški. To bi utegnilo poslabšati že 
sprejeta razmerja med sredstvi za reprodukcijo in dohodkom, če ne bomo 
hitreje in odgovorneje uveljavljali načela ekonomske stabilizacije v najširšem 
smislu. 

Spričo razpoložljivih informacij se kot nujne zapostavljajo zlasti naloge 
glede večjega izvoza zaradi uvoza, koncentracije na dokončanju prioritetnih 
investicij, spoštovanje dogovorov glede porabe in reševanje medsebojnih pro- 
blemov v stvarnih dohodkovnih odnosih. S tem v zvezi ugotavljamo, da fi- 
nančne pozicije organizacij združenega dela gospodarstva še nadalje slabijo ii% 
da se je delež teh v razpoložljivem knjižnem denarju zmanjšal od 48,5 % na 
47,7 % v primerjavi marec na marec, hkrati pa se praviloma ne koristijo 
možnosti, ki jih dajeta 153. in 154. člen zakona o združenem delu temeljnim 
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organizacijam, ki poslujejo z izgubo. Kot je že v poročilu Izvršnega sveta na- 
vedeno, potekajo ukrepi za usklajevanje dinamike priliva sredstev s tekočo 
porabo samoupravnih interesnih skupnosti, kar pa je le eden od možnih ukre- 
pov, ki ne bo imel zaželenega učinka, kolikor se ne bi izvajali tudi vsi drugi 
ukrepi, ki so bili sprejeti na področju urejanja odnosov med porabo in ustvar- 
jenimi dohodki. 

V tem sklopu so gotovo aktualna tista vprašanja, ki so vezana na izvajanje 
določil resolucije na področju investicij. Preverjene investicije v bankah so 
že doslej zahtevale ustavitev 91 investicij s predračunsko vrednostjo 5,2 mili- 
jarde dinarjev, hkrati pa je napovedanih prav toliko prekoračitev, ki znašajo 
26 /o več glede na prvotne predračunske vrednosti investicij. Se naprej se kaže 
izrazita orientacija na bančne vire financiranja. Okoliščina, da gradimo prek 
3400 objektov s predračunsko vrednostjo 118 milijard dinarjev, da so banke 
v tem trimesečju odobrile le 36 "/o lanskega kreditiranja ter da se močno zmanj- 
šuje učinkovitost investicij, zahtevajo hitrejše prilagajanje investicij možno- 
stim dohodka, možnostim, ki jih daje kvalitetna štednja in ki jih dajejo do- 
datni viri inozemske akumulacije, ki pa se kot krediti vse bolj omejujejo, 
medtem ko je še več možnosti glede skupnih vlaganj z inozemskimi partnerji, 
ki pa so premalo izkoriščene. 

Ker tudi poročilo tega odbora namenja vprašanjem investiranja, zlasti z 
njegove usklajenosti s splošno bilanco sredstev in naravnanosti na hi- 

trejši razvoj prioritetnih dejavnosti, posebno pozornost, želim informirati zbor, 
da pravkar potekajo tele aktivnosti: danes zaseda iniciativni odbor za pripravo 
dogovora o temeljih plana Slovenije za obdobje 1981—1985, pripravljena je bi- 
lanca možnih sredstev za reprodukcijo v materialni proizvodnji, ki izhaja iz 
stabilizacijske formule, z upoštevanjem zlasti manjših možnosti iz neto priliva 
dodatne inozemske akumulacije, pa tudi manjših dolgoročnih sredstev iz kredit- 
nih potencialov bank. V taki situaciji je še bolj izrazito v ospredju potreba po 
povečevanju stopnje sredstev za reprodukcijo, za kar bi obstajale realne mož- 
nosti predvsem v pogojih večjih ekonomskih motivacij za boljšo izrabo raz- 
položljivih možnosti, večjih skupnih vlaganj na območju celotne Jugoslavije 
in v tujini ter gospodarnejšega odnosa do zalog. 

Spričo hitrega upadanja učinkovitosti investicij v zadnjih letih se zlasti 
postavlja v ospredje še sprejemljivo razmerje med infrastrukturnimi investi- 
cijami ter negospodarskimi investicijami na eni strani ter investicijami, ki so 
pogoj za prestrukturiranje gospodarstva na drugi strani. 

Ob izredno močnih zahtevah za infrastrukturne in bazične investicije se že 
postavlja vprašanje, če bo moč doseči dovolj manevrskega prostora za investi- 
cije, ki bi hitreje vplivale zlasti na krepitev izvozne ponudbe in konkurenčno- 
sti te ponudbe. Z namenom, da bi dosegli čim večjo enotnost in družbeno 
usmerjenost pri odločitvah o investicijah in v nove proizvodne usmeritve pri 
udeležencih sporazumevanja in dogovarjanj, pravkar potekajo usklajevanja v 
zvezi z uveljavljanjem teh kriterijev. V gradivu, ki je v razpravi na današnji 
seji iniciativnega organa naj bi zlasti banke v svojih sporazumih podrobneje 
razčlenile in kvantitativno opredelile s kazalci svoje kriterije, pri tem pa iz- 
hajale iz naslednjih minimalnih zahtev. 

1. Kot prva je minimalna zahteva glede ustvarjanja določenega obsega 
dohodka na delavca in na poslovna sredstva, upoštevajoč stopnjo sredstev za 
reprodukcijo najmanj v višini 14,5 %. 
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2. Novi investicijski projekti bi morali izpolnjevati minimalne zahteve 
kriterijev razvojno-tehnološke intenzivnosti, kar zahteva določen minimalni 
delež delavcev z visoko in višjo strokovno izobrazbo v projektih, hkrati pa tudi 
maksimalen delež delavcev ozkih strokovnih profilov in pa minimalna vla- 
ganja v razvoj in raziskave. Spričo visokega deleža gradbenih del v skupnih 
investicijah, kar prav tako vpliva na učinkovitost investiranja, za katerega sem 
rekel, da hitro upada, je še posebej pomembno zmanjšati delež gradbenih 
stroškov v vrednosti investicij. 

Naslednja grupa kriterijev se nanaša na izvozno usmerjenost, po kateri naj 
imajo prednost projekti, ki zagotavljajo več kot 50 % proizvodnje za izvoz ter 
pozitivno plačilno-bilančni učinek in ki zagotavljajo racionalno substitucijo 
osnovnih uvoznih in na jugoslovanskem trgu deficitarnih surovin in repro- 
dukcijskega materiala. Tu je pravkar tudi v pripravi poseben seznam 26. su- 
rovin in reprodukcijskega materiala, ki se ocenjuje kot kritičen. 

Racionalna proizvodnja teh surovin ima vrednost, ker veljajo za izvozni 
kriterij, če se uporabljajo za proizvodnjo višje stopnje predelave, ki je na- 
menjena za izvoz. 

Naslednji kriterij maksimira porabo energije v razmerju do bruto do- 
hodka ter surovin uvoznega porekla, oziroma surovin, ki so deficitarne na 
jugoslovanskem tržišču. Ponovno prihajamo na ta seznam 26. kritičnih suro- 
vin in reprodukcijskega materiala. Posebna skupina kriterijev se nanaša na 
maksimiranje zaposlovanja in to posebej za bazno industrijo, kjer je to maksi- 
miranje nižje, posebej še za predelovalno industrijo, kjer je maksimiranje 
višje. 

Osnutek dokumenta posebej obravnava tudi prostorske in ekološke za- 
hteve oziroma omejitve, ki so predvsem v tem, da mora projekt zagotoviti po- 
kritje stroškov za preprečevanje osnesnaževanja okolja, ki ga povzroča, za- 
ščititi zemljišča, ki po svojih lastnostih ustrezajo I. kategoriji kmetijskih zem- 
ljišč in ki omejujejo gradnjo novih gospodarskih objektov, ki imajo škodljive 
vplive na okolje, katerim pa se ni moč izogniti, ki povzročajo prekomerne 
prometne obremenitve in ki porabijo za ustvarjanje določenega obsega do- 
hodka določeno količino tehnološke vode oziroma maksimiran obseg zemljišča 
za ustvarjanje določenega obsega dohodka. 

V osnutku kriterijev so navedene tudi proizvodne usmeritve, ki bi glede 
na lastnosti teh kriterijev najbolje ustrezale tako z ekonomskih kot tudi s 
tehnoloških in prostorskih vidikov. V okviru tako opredeljenih kriterijev naj 
bi zlasti banke v temeljih svojih planov zagotavljale ustrezen sistem vredno- 
tenja kazalcev za ocenjevanje projektov in s tem dale zlasti poudarek zdru- 
ževanju dela in sredstev ter kadrovski usposobljenosti investitorjev. 

Uveljavitev in nadaljnja razdelava teh kriterijev prek samoupravnega 
sporazumevanja in dogovarjanja je predpogoj za uresničevanje načel ekonom- 
ske stabilizacije v najširšem smislu, hkrati pa predpogoj za postopno uresniče- 
vanje materialne sestave našega gospodarstva, ki bi omogočala na trajnejših 
osnovah večjo rast dohodka in s tem tudi sredstev za reprodukcijo. 

Čeprav sem se omejil na oceno trenutka, je celotno delo na srednjeročnem 
planu, ki je ta čas precej razgibano, ena od prednosti, ki jo bomo ustrezno 
izkoristili za celovitejše in intenzivnejše reševanje problema reproduktivnosti 
in akumulativnosti. To prednost je treba, kot je rečeno, vsekakor izkoristiti. 
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Pri izvajanju tekočih nalog pa je nesporno v zvezi s to problematiko bi- 
stvenega pomena, v kolikšni meri bomo uspeli uresničiti naloge iz letošnje 
resolucije. 

Na koncu podpiram idejo, da zbor imenuje delovno skupino, ki bi pri- 
pravila potrebne zaključke in stališča za usmeritve na tem področju. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Praznik! Poleg obraz- 
ložitve smo dobili aktualne tekoče informacije o tem, kako potekajo nekatere 
aktivnosti ob pripravi planskih dokumentov. 

Poleg analize, ki je bila objavljena v Prilogi V. Poročevalca, ste prejeli še 
povzetke osnovnih ugotovitev ter izhodišč za oblikovanje stališč k tej analizi, 
ki jih je predlagal Izvršni svet. 

Celotno gradivo sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj in Odbor za finance, ki sta predložila skupno pismeno poročilo. Danes 
pa ste na klop prejeli predlog stališč, ki je bil pripravljen na podlagi razprave 
o analizi v pristojnih delovnih telesih našega zbora. Predlog stališč bo zbor, 
v skladu z drugim odstavkom 90. člena poslovnika Skupščine, po razpravi 
posredoval pristojnemu Zboru združenega dela. 

Zboru predlagam, da imenuje skupino delegatov, ki bo spremljala raz- 
pravo in zboru predlagala morebitne spremembe oziroma dopolnitve predloga 
stališč, ki ste ga prejeli danes na klop. Dovolite mi, da v to skupino sama pred- 
lagam tovariša Zvonimira Volfanda, podpredsednika našega Odbora za družbe- 
noekonomske odnose in razvoj in poročevalca tega odbora na današnji seji, 
tovariša Franca Strakla, člana Odbora za finance in delegata iz občine Ljuto- 
mer, poročevalca tega odbora na današnji seji, in tovariša Jerneja Rajerja, de- 
legata iz Nove Gorice. 

Ima morda kdo kak drug predlog? (Ne.) Ce ne, potem prosim, da glasu- 
jete! Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (60 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor v skupino delegatov soglasno imenoval tovariša 
Zvonimira Volfanda, tovariša Franca Strakla in tovariša Jerneja Rajerja. 

Na podlagi vseh gradiv in uvodne besede pričenjam razpravo. Besedo 
ima tovariš Anton Počkaj, delegat iz občine Koper. Prosim! 

Anton Počkaj: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov za 
Zbor občin Skupščine občine Koper je na svoji seji 22. aprila 1980 obravnavala 
analizo družbene reprodukcije, sredstev za reprodukcijo in akumulativne spo- 
sobnosti in jo potrdila. Vendar je obenem prevladovalo mnenje, da analiza ne 
nakazuje v zadostni meri vzrokov, ki motijo tok družbene reprodukcije, po- 
polnoma pa so izostali predlogi oziroma težnje, ki bi jih bilo potrebno vgra- 
diti v politiko srednjeročnega razvoja. 

V razpravi so bili oblikovani nekateri konkretni predlogi. Za amortizacijo 
je bilo poudarjeno, da sedanja minimalna stopnja ne zadošča niti za eno- 
stavno reprodukcijo, zaradi česar bi jo veljalo zvišati, pri pospešeni amorti- 
zaciji pa naj bi opustili obstoječo politiko obdavčevanja. 

Prav tako bi bilo potrebno oblikovati ustrezno politiko obrestne mere. 
Veljavna politika obrestne mere ne vzpodbuja varčevanja in ne sili k gospo- 
darni porabi sredstev. Pri tem je bila zlasti mišljena investicijska poraba 
sredstev. Verjetno se bomo še precej časa spraševali, zakaj toliko neučinkovi- 
tih projektov, če namreč še vedno veljajo kot vzgled za dobro poslovno poli- 
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tiko tista podjetja, ki pridobijo čim več kreditov po ugodnih in bonificiranih 
obrestnih merah, kot pa tista, ki vlagajo iz poslovnega sklada za razširjeno 
reprodukcijo in potem zgubijo tako rekoč ves dohodek zaradi inflacije. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Jernej Rajer, delegat 
iz Nove Gorice ima besedo ! 

Jernej Rajer: Tovarišice in tovariši delegati! V analizi je sprememba 
odnosov v cenah opredeljena kot ena od rešitev nakazanih problemov. Želel 
bi prikazati, kako se posledice neurejenih odnosov v cenah odražajo v poslo- 
vanju nekaterih naših delovnih organizacij kot sta to Salonit Anhovo in Meblo 
Nova Gorica ter kakšen je njihov vpliv na gospodarstvo občine Nova Gorica. 

Izhajati moramo iz tega, da so izgube v novozgrajenih objektih v Cemen- 
tarni Salonita Anhovo in v Iverki Mebla Nova Gorica predvsem posledica ne- 
urejenih razmerij med cenami končnih izdelkov, cenami ivernih plošč in stro- 
ški energije, surovin, reprodukcijskega materiala in osebnih dohodkov itd. 

V podkrepitev naj navedem dva podatka. Na podlagi uvodnih podatkov 
Zavoda SR Slovenije za cene in Združenja cementarn Jugoslavije, je bila cena 
cementa v Jugoslaviji leta 1979 bistveno nižja kot v ostalih evropskih državah. 
Nižjo ceno je imel cement le v Italiji. Cene za iverne plošče so v izvozu višje 
od cen na domačem trgu. Ko se je načrtovala investicija, tako v cementarni 
kot v tovarni ivernih plošč, se je ob upoštevanju takratnih pogojev poslovanja 
računalo z rentabilnim poslovanjem. ,V tem času so se odnosi med cenami 
spremenili v tolikšni meri, da navedena tozda poslujeta z izgubo. Namesto, da 
bi 3 milijarde sredstev, kolikor je bilo vloženih v ta dva objekta, ustvarjalo 
150 do 200 milijonov ostanka čistega dohodka, je rezultat teh naložb 250 mili- 
jonov izgube. Razlika med pričakovanimi rezultati in dejansko ustvarjenimi 
je 400 do 450 milijonov dinarjev primanjkljaja. 

Posledice tega v gospodarstvu občine Nova Gorica pa naj ponazorim še ta- 
kole. Akumulacija je za občino Nova Gorica v letu 1979 znašala 508 milijonov 
din, od česar odpade na poslovni sklad 360 milijonov dinarjev. Akumulacija 
torej ne zadošča niti za enostavno reprodukcijo. Upoštevajoč odplačila dolgo- 
ročnih kreditov v letu 1980 in amortizacijo, pridemo do negativnega salda. 
Amortizacija in del čistega dohodka za poslovni sklad znašajo skupaj 1198 mi- 
lijonov dinarjev, medtem ko znašajo skupaj sredstva za odplačilo dolgoročnih . 
keditov in za normalno povečanje zalog 1276 milijonov dinarjev. Razlika je 
torej negativna. Za enostavno reprodukcijo zmanjka 68 milijonov dinarjev. 
Res je sicer, da se po pokritju izgub ti odnosi nekoliko izboljšajo, vendar je 
treba upoštevati, da se izgube pokrivajo v glavnem s krediti, katere pa je 
treba vrniti. 

Upoštevati je treba tudi dejstvo, da po pokritju izgub še zmeraj ni zagotov- 
ljeno normalno poslovanje, saj ni zagotovljena minimalna akumulacija. Težave, 
ki so v analizi prikazane za slovensko gospodarstvo in za posamezne dejavnosti, 
so prisotne tudi v občinah ter imajo izredno težke posledice za nadaljnji razvoj 
gospodarskih in družbenih odnosov. Pomenijo počasnejši razvoj oziroma celo 
stagnacijo določenih območij z vsemi pripadajočimi posledicami. Zaradi tega 
je nujno, da se ustvarijo normalni odnosi v cenah pri najbolj kritičnih dejav- 
nostih, med drugim v industriji gradbenega materiala, v cementarnah in v 
proizvodnji ivernih plošč. Hvala! 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Da.) To- 
variš Stane Kromar iz Ribnice, prosim! 

Stane Kromar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Želel bi spregovoriti nekaj besed o ribniškem gospodarstvu v luči te 
analize. V občini Ribnica ocenjujemo, da smo v obdobju prvih 4 let izvajanja 
srednjeročnega plana dosegli okoli 8% realno rast družbenega proizvoda. V letu 
1976 je bila rast nominalnega družbenega proizvoda 10%. Za to leto se v re- 
publiškem merilu ugotavlja implicitni deflator 12 %, kar pomeni, da je realni 
družbeni proizvod padel za 2%. V letu 1977 ugotavljamo izredno oživitev go- 
spodarske rasti. Nominalni družbeni proizvod je porastel kar za 47,7 %. Re- 
publiški implicitni deflator je znašal v tem letu 14,8 %. Na tako visok porast 
družbenega proizvoda so vplivale mnogo višje cene, kot so ugotovljene za 
povprečje v republiki, zato republiškega deflatorja ni jemati kot ustreznega 
za izračun realne rasti družbenega proizvoda na nivoju naše občine. 

V letu 1978 še ugotavljamo ugodno rast nominalnega družbenega proiz- 
voda. Le-ta pa se nekoliko umirja v letu 1979. Po družbenem proizvodu na 
prebivalca smo bili v letu 1973 na 41. mestu, v letu 1976 na 37., v letu 1977 pa 
na 30. mestu. 

Produktivnost dela, ki jo pojmujemo kot glavni sintetični pokazatelj kva- 
litete razvoja in jo merimo z ustvarjenim družbenim proizvodom na zaposle- 
nega, se je gibala v višini okoli 3 % in je pod načrtovano. Medtem ko je druž- 
beni proizvod porasel celo nekaj nad planiranim, pa močno prekoračujemo na- 
črtovano povprečno letno stopnjo rasti zaposlovanja v združenem delu. Kljub 
temu, da težko ocenjujemo delitvena razmerja, pa vseeno v globalu lahko re- 
čemo, da nismo realizirali načel, sprejetih v družbenem planu, naj poraba na- 
rašča počasneje od dohodka, akumulacija pa z večjo stopnjo rasti tudi iz ob- 
jektivnih razlogov. Premajhna je odvisnost osebne porabe od rasti produktiv- 
nosti, prav tako pa je tudi delitev osebnih dohodkov nestimulativna zaradi pre- 
majhnega uveljavljanja elementov delitve po delu. 

Tako so se na osnovi delitve dohodka in čistega dohodka oblikovala sred- 
stva za razširjeno reprodukcijo in rezerve na ravni temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela materialne proizvodnje v višini, ki ne predstavlja zadovoljive 
osnove za trajnejše izboljšanje materialne osnove dela in življenja. Zaradi 
nizke akumulativnosti in visoke stopnje zadolženosti in premajhnega združe- 
vanja sredstev za skupne investicije je finančna moč klirinškega gospodarstva 
premajhna za kapitalno in razvojno intenzivne investicije, kar pa je zlasti za- 
skrbljujoče ob dejstvu, da razpolaga naše združeno delo pretežno z zastarelo 
tehnologijo in močno izrabljenimi delovnimi pripravami. Dohodkovno povezo- 
vanje, združevanje dela in sredstev, se uveljavlja zelo počasi. Naše gospodar- 
stvo je v celoti slabo povezano z glavnimi nosilci razvoja v republiki in državi. 
Tudi z integracijskimi procesi se ne moremo pohvaliti. To je le bežen pogled 
nazaj, predvsem na tisto, kar ni zadovoljivo. 

Ce ocenjujemo ta gibanja za leto 1979, smo lahko zelo zadovoljni. Celotni 
finančni rezultati organizacij združenega dela s področja gospodarstva so ugod- 
nejši, kot smo jih lahko pričakovali v drugi polovici leta. V celotnem sloven- 
skem gospodarstvu se je v drugi polovici leta začela zniževati rast industrijske 
proizvodnje, tako da je bila v oktobru in novembru lani dosežena minimalna 
stopnja rasti. Tudi rast cen se je začela umirjati šele v drugi polovici leta in 
dosegla najnižjo stopnjo porasta v zadnjem trimesečju. Kljub tem dejstvom 
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pa so finančni rezultati gospodarskih organizacij združenega dela višji kot med 
letom. V letu 1979 je celotni prihodek za 23 % večji, v 9 mesecih je bil za 
18 %, dohodek pa za 41 %, v 9 mesecih je bil 39 %. 

Kritično je potrebno oceniti izrazito neugodna razmerja v razporeditvi do- 
hodka, ugodno doseženega v zadnjem trimesečju lanskega leta. Kljub višjemu 
porastu je bil dohodek v zadnjem trimesečju razporejen v škodo akumulacije, 
s tem pa ugotavljamo slabšo razporeditev dohodka kot smo jo ugotavljali še 
v 9 mesecih preteklega leta. To sta dva najpomembnejša podatka. Delež aku- 
mulacije v dohodku znaša v 9 mesecih lanskega leta 18,1 %, delež akumulacije 
v dohodku v zadnjem trimesečju pa le 7,7 %. Delež čistih osebnih dohodkov in 
skupne porabe delavcev v dohodku v 9 mesecih lanskega leta je znašal 39,6 %, 
isti delež dohodka v zadnjem trimesečju leta pa znaša 45,9 %. Taka razpore- 
ditev dohodka je toliko bolj problematična, ker je bila opravljena v času, ko 
smo si na vseh nivojih začrtali politiko stabilizacije in vsesplošnega varčevanja. 

Naj navedemo nekatere pomembnejše finančne rezultate, ki so jih dosegle 
ribniške organizacije združenega dela v gospodarstvu v preteklem letu. Celotni 
prihodek se je povečal za 23% v primerjavi z letom prej, medtem ko so po- 
rabljena sredstva rasla počasneje kot celotni dohodek za 5 indeksnih točk. V 
našem gospodarstvu so uporabljena sredstva udeležena v celotnem prihodku s 
74%, v republiškem gospodarstvu s 76 %. Dohodek je porastel za 41 %, še moč- 
neje pa je porastel dohodek na delavca in sicer za 44 %. Organizacije združe- 
nega dela so lani razporedile toliko dohodka, kot so ga ustvarile in ne prikazu- 
jejo nobene izgube. Akumulacija je večja za 85 % Povprečni osebni dohodki so 
porasli za 28 % in so nekoliko nižji od republiških. Zaposlenost je izračunana 
na podlagi stanja na koncu meseca in se je povečala za 3 %, nasprotno pa se 
je zaposlenost, izračunana na podlagi delovnih ur, zmanjšala za 2 %. Sred- 
stev za reprodukcijo je- gospodarstvo ustvarilo za 69 % več. Učinkovitost vlo- 
ženih sredstev v letu 1979 je nekoliko večja kot je bila prej. 

Glede izvajanja resolucije v letu 1979 moram poudariti, da v našem go- 
spodarstvu sredstva za osebne dohodke in skupno porabo naraščajo počasneje 
od dohodka, da pa so bile tudi posamezne delovne organizacije, ki te oprede- 
litve niso upoštevale. Pred tem je delovnim organizacijam že bila poslana za- 
hteva, da se ta nesorazmerja v letošnjem letu popravijo oziroma poračunajo. 

Kazalci poslovanja v našem gospodarstvu so po vrednosti in dinamiki 
ugodnejši od republiških, kar kažejo naslednji podatki. Indeks celotnega pri- 
hodka v republiki je 128, v naši občini 123, indeks dohodka v Sloveniji je 29, 
v občini 41, indeks akumulacije v Sloveniji je 39, v občini 185, indeks dohod- 
ka na zaposlenega v Sloveniji je 126, v občini 144 in'indeks stopnje reproduk- 
cijske sposobnosti v republiki je 100, v občini 126. 

Izvozno uvozna bilanca je pozitivna. Vsekakor so to dobri rezultati, ki da- 
jejo dobro osnovo za gospodarjenje v letošnjem letu. Potrebno pa je poudariti, 
da nimamo natančnega pregleda, kakšen je bil vpliv cen na doseganje teh 
rezultatov. 

Da bi sedaj, ko si je naša družbena skupnost na vseh nivojih začrtala 
politiko stabilizacije in vsesplošnega varčevanja, čimbolj obvladovali gospo- 
darska gibanja v naši občini, smo že na začetku leta pristopili h konkretni 
akciji. 

Pravkar je posebna skupina obiskala vse delovne organizacije s področja 
gospodarstva z namenom, da temeljito analizira gospodarjenje v letu 1979, 
program za leto 1980, stabilizacijski program in stanje na področju srednje- 
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ročnega planiranja in kako se v vsa ta dogajanja vključujejo delegacije in 
družbenopolitične organizacije. Vse te ugotovitve nam bodo služile za pripra- 
vo temeljite analize, ki bo obravnavana v družbenopolitičnih organizacijah 
in v maju tudi na seji občinske skupščine. Iz ključnih problemov te analize bo 
sestavljen konkreten program dela na tem področju. 

Problemi, ki so danes prisotni v celotnem našem gospodarstvu, pestijo tudi 
gospodarstvo v naši občini. V občini Ribnica imamo dva glavna nosilca raz- 
voja, to sta Riko Ribnica in Inles Ribnica. Riko je v veliki ekspanziji in v zad- 
njih letih povečuje svojo realizacijo po stopnji prek 50 %, razvija program, 
ki je izrazito izvozno usmerjen oziroma program, ki je bil do sedaj vezan v 
celoti na uvoz. Vsekakor so v tej usmeritvi izredne možnosti. Ob tej veliki 
ekspanziji pa se pojavlja problem organizacijskega zaostajanja, predvsem za- 
radi pomanjkanja ustreznih kadrov. 

Inles Ribnica, kot eden največjih proizvajalcev stavbnega pohištva v Ju- 
goslaviji, je v preteklem letu dosegel kljub mnogim problemom dobre rezul- 
tate. Pojavljali pa so se veliki problemi pri oskrbi s surovinami in reproduk- 
cijskim materialom. Kritični materiali so bili predvsem žagan les jelke in 
smreke, žagan les eksotov, vezane plošče in nekateri kemijski materiali. Vzro- 
ki za tako stanje so predvsem naslednji: prodajne cene žaganega lesa na do- 
mačem trgu so določene s samoupravnim sporazumom in so nesorazmerno 
nizke, tako da jih v praksi nihče ne uporablja in zaradi tega iščejo razne ob- 
like izigravanja na račun samoupravnega sporazuma kot so to proizvodnja 
elementov po naročilu, zaračunavanje sušenja in podobno. Žagan les se lahko 
brez večjih problemov plasira v izvoz in to v dežele s konvertibilno valuto in 
po cenah, ki so znatno višje od uradno določenih cen, ki naj bi veljale na do- 
mačem trgu. 

Novi ukrepi na področju izvoza in uvoza takorekoč direktno silijo pro- 
izvajalce žaganega lesa, da povečujejo svoj izvoz tudi s prodajo žaganega lesa 
in ne upoštevajo velikih potreb domačih predelovalcev tega materiala. Če- 
prav je izvoz žaganega lesa za konkretnega proizvajalca koristen, pa je vse- 
kakor škodljiv iz širšega družbenega vidika. 

Vsi ti razlogi povzročajo, da je na domačem trgu čedalje težje nabavljati 
žagan les, družbeno škodljiv izvoz surovin in reprodukcijskega materiala pa 
je za proizvajalca še toliko bolj zanimiv, ker se je v zadnjem času že splošno 
uveljavila praksa, da se ustvarjena devizna pravica lahko proda na trgu po 
ceni, ki je za 20 do 40 % višja, kar še dodatno stimulira izvoz surovin. 

Nabavne cene so v lanskem letu izredno porasle. Podražitve posameznih 
osnovnih materialov se gibljejo v razmerju od 20 do 50 %, kar je v lanskem 
letu tej delovni organizaciji pomenilo povečanje proizvodnih stroškov za 100 
milijonov din. Cene lastnih izdelkov pa so bile povečane v povprečju za 18,1 %. 
Se težji so problemi proizvodnje žičnih pletiv, saj se v letošnjem letu pred- 
videva razmerje med povišanjem cen lastnih izdelkov in surovin v razmerju 
12,5 : 43 %. Vsekakor so to problemi, ki jih sami v našem okolju ne moremo 
razreševati in zahtevajo širše družbeno reševanje. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Kromar! Želi še kdo 
besedo? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Tone Kranjc, delegat iz občine Ma- 
ribor. 
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Tone Kranj c : Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov za 
Zbor . občin v občini Maribor je obravnavala analizo, ki je na dnevnem redu, 
pri čemer se strinja s sklepi oziroma s stališči obeh odborov. Opozorila je tudi 
na sklepe, ki jih je sprejela občinska skupščina oziroma zbori občinske Skup- 
ščine Maribor v lanskem letu. 

Ob razpravi o tej analizi pa bi radi opozorili tudi na naše sklepe in na 
segment iz celotne problematike, ki je prikazana, in sicer na pomanjkljivosti v 
tehniki obračunavanja dohodka, ki močno vplivajo na izkazovanje realne 
akumulativne in reproduktivne sposobnosti. 

Na splošno velja, da se' za sedaj v naši praksi akumulacija oblikuje kot 
ostanek dohodka, potem ko smo razdelili dohodek na splošno, skupno in oseb- 
no porabo, Neskladje med realnimi tokovi in dinamiko denarno izkazanega 
dohodka močno vpliva na realno akumulativno in reproduktivno sposobnost 
gospodarstva. Zaradi močnega vpliva inflacijskega učinka na realne sklepe je 
tudi realna reproduktivna sposobnost precej manjša, kot kažejo nominalni 
podatki v periodičnih obračunih in v zaključnem računu. Napačno prikazova- 
nje oziroma obračunavanje dohodka vodi torej k ugotavljanju navidezne uspeš- 
nosti poslovanja gospodarskih organizacij. To pa zmanjšuje realno akumula- 
tivno in reproduktivno sposobnost gospodarstva oziroma povečuje porabo 
prek planiranih proporcev, povzroča inflacijo in tudi ogroža ekonomsko sub- 
stanco združenega dela. Našo pozornost je treba torej usmeriti na tiste točke, 
ki so odločilne za stabilizacijo sistema dohodka, za uresničevanje načela pri- 
dobivanja dohodka v odvisnosti od produktivnosti in učinkovitosti ter za za- 
gotovitev potrebne akumulativne in predvsem reproduktivne sposobnosti gospo- 
darstva. To pa so predvsem naslednje pomanjkljivosti. 

1. Za tekočo porabo delimo obračunani dohodek, ki je precej večji od 
dohodka, ki bi ustrezal ustvarjenemu prometu proizvodov. Očitno je, da se 
izločanje za skupno in splošno porabo dimenzionira po obračunanem dohodku, 
ki je pretirano izkazan. Tudi sredstva za osebne dohodke rastejo hitreje od 
rasti neto proizvoda. Ne more biti dvoma, da bo tehnika obračuna dohodka 
dajala dodatne impulze inflaciji vse dotlej, dokler bodo indeksi delitve pre- 
segali indeks rasti neto proizvoda. Te kategorije pa v sedanji tehniki obra- 
čuna dohodka sploh nimamo. 

2. Naslednji aspekt je nezanesljivost podatkov, ki se prenašajo deloma 
tudi na ugotavljanje izgub. Realno gledano, izgube so lahko večje ali manjše 
od sedaj izkazanih, posebno še zaradi tega, ker še nimamo dovolj diferencira- 
nih in spoznanih vzrokov za izgube. 

3. Za reproduktivno sposobnost gospodarstva je izredno pomembno vpra- 
šanje ali sedanja tehnika obračuna dohodka zagotavlja polno reprodukcijo 
realnih proizvodnih sredstev. Podatki, ki so na voljo, za preteklo leto kažejo, 
da vsaj za sedaj to ni tako. Podrobnejše raziskave opozarjajo, da se v dohodek 
deloma transformira tudi inflacijski učinek obratnih sredstev, saj cene repro- 
dukcijskega materiala rastejo hitreje kot delež dohodka, ki ga izločamo za 
obratna sredstva. Ce je to tako, , potem poteka tihi proces kopnenja realnih 
obratnih sredstev. 

Končno je še veliko pomanjkljivosti v sedanji tehniki obračuna in sprem- 
ljanja dohodka, v čedalje večji kompliciranosti podatkov in nepreglednosti 
bistvenega. 

Služba družbenega knjigovodstva mora namreč sedaj voditi že prek 400 
pozicij, vse skupaj pa se razvija v smeri pretiranega detajliranja fiskalnih 
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in parafiskalnih podatkov. Zaradi tega nimamo ne prostora ne časa za nujne 
in elementarne podatke o gospodarjenju, produktivnosti, ustvarjenem real- 
nem neto proizvodu, o naravi in vzrokih izgub ter dejansko razpoložljivem 
dohodku. 

Dejstvo je, da danes pravzaprav nimamo pravega pregleda nad gibanjem 
stroškov in pravih primerjav naše realne produktivnosti in ekonomičnosti gle- 
de na vodilne proizvajalce v razvitih državah. 

Razkorak med našimi nominalnimi kazalci in realnimi tokovi je velik. Za 
uresničitev načela dohodka bi morali po našem mnenju čim prej izboljšati 
in poenostaviti celotno tehniko spremljanja in obračuna dohodka ter proiz- 
vajalnih stroškov in jo napraviti bolj funkcionalno, odločno pa zaustaviti eks- 
panzijo nepomembnih fiskalnih in parafiskalnih podatkov in obračunov. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Kranjc! Zeli še kdo 
besedo (Da.) Besedo ima tovariš Praznik. Prosim! 

Zdravko Praznik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Vsekakor bi podprl nekatera stališča, ki so bila izražena glede nadalj- 
njega dela pri obravnavanju in razreševanju te tematike, zlasti pa tista, ki 
zahtevajo večjo pozornost pri uveljavljanju kvalitetnih dejavnikov in odprav- 
ljanju prevelikega administriranja. O tem je zlasti govoril tovariš Kranjc. 

Mislim, da kaže v načelu podpreti tudi stališča, ki jih je nakazal ta govor- 
nik in ki zadevajo vprašanje amortizacije in vprašanje obresti na kredite. Pri 
tem pa moram taikoj opozoriti, da gre za problem, ki ima dve plati in da 
gre seveda bolj za kombiniran pristop k reševanju tega problema. Dejstvo je, 
da se čuti potreba in to se tudi v tej analizi nakazuje, po krepitvi amortiza- 
cije organizacij združenega dela. To je treba na nekaterih področjih krepiti 
bolj, na nekaterih področjih pa manj. Dejstvo je, da se javljajo zahtevki po 
večji amortizaciji zlasti v tistih organizacijah združenega dela, ki imajo danes 
monopol na tržišču. To so predvsem dejavnosti s področja infrastrukture, s 
področja surovin in določenega reprodukcijskega materiala in bi v primeru, 
če bi se zahteve v celoti uresničile, imele te razumljivo svoj vpliv tudi na po- 
rast cen, česar pa se danes bojimo. Na to je opozorila tudi današnja razprava. 

Nekaj podobnega velja tudi za obresti. Res je, da če gledamo s stališča 
tržne funkcije kredita, so potem te obresti neustrezne. Vendar če gledamo s 
stališča kriterijev, o katerih sem danes govoril in o katerih sedaj teče inten- 
zivna razprava in če se bo selekcija za kredite opravila tudi prek teh kriteri- 
jev, potem mislim, da se bo dalo pri posameznih kreditih doseči večje ravno- 
težje med ponudbo in povpraševanjem, čeprav seveda menim, da je absolutno 
točno, da so obresti v nekaterih primerih neustrezne. Kolikor bi zahtevali 
preveč obresti, potem bi prišla do izraza spet druga nevarnost. Poglejmo pro- 
blem Anhovega, pa še katerega drugega podjetja. Tu bi bile potrebe po višjih 
cenah še večje oziroma še bolj zmanjšane možnosti glede lastne akumulacije. 

Bilo je tudi nekaj pripomb glede izgub. Glede tega problema kaže vzpod- 
buditi določeno družbeno aktivnost. Menim, da obstajajo določena protislovja 
med tistimi organizacijami združenega dela, ki so v glavnem s področja proiz- 
vodnje surovin in reprodukcijskega materiala, ki imajo izredno nizke možnosti 
ustvarjanja akumulacije — na to je analiza jasno pokazala — in pa med določe- 
nimi predelovalnimi dejavnostmi, da ne omenjam tudi primera gradbeni- 
štva. Na eni strani je proizvodnja gradbenega materiala z nizko akumulacijo, 



35. seja 419 

na drugi strani pa sorazmerno visoka akumulacija gradbeništva, ki je že kot 
rečeno računsko izkazana, pa tudi nevidna zaradi sorazmerno nizke produktiv- 
nosti v teh dejavnostih. Mislim, da gre za nezdrave odnose med temi dejav- 
nostmi. To je tudi posledica neustrezne tehnike za izračun kalkulacij, ki je 
pripravljena tako, da lahko gradbena podjetja preprosto prevalijo vse stroške 
reprodukcije na potrošnika. Zaradi tega ni bilo interesa, da bi prišlo do stvar- 
nih dohodkovnih povezav. Mislim, da je treba tudi tu uvesti določeno kom- 
binatoriko. Na eni strani je treba videti, kakšne so realne dohodkovne pove- 
zave, na drugi strani pa seveda iskati rešitve tudi na drugih področjih. 

Omenjeno je bilo tudi vprašanje republiškega deflatorja. Deflatorje smo 
pripravili na zahtevo posameznih občin zaradi tega, da bi enotnejše opravlja- 
li ta preračunavanja. Menim, da ta deflator ne more biti univerzalen in za vse 
enak. Povsem se strinjam s tovarišem iz Ribnice, da to velja zlasti za izračun 
družbenega proizvoda. Vprašanje pa je, če bi kazalo diferencirati deflator v 
primeru, če se ta nanaša na izračunavanje skupne in splošne porabe. Doslej 
še nobena občina temu ni prigovarjala. To je sedaj, kot je videti, prvi prigovor. 
Kazalo bi ga seveda proučiti. Vsaj za enkrat, ko teh prigovorov še nismo do- 
bili, pa menimo, da obstajajo pogoji za enak ali podoben deflator v vseh pri- 
merih, ko gre za preračunavanje stroškov za sikupno in splošno porabo. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Praznik! Želi morda 
še kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem zaključujem razpravo in prekinjam to 
točko dnevnega reda, da bi se lahko sestala skupina, ki bo ocenila razpravo in 
morebiti z vidika specifičnega položaja Zbora občin dopolnila tudi stališča. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o družbeni kontroli cen. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil tovariša Aleksandra Skrabana, namestnika pred- 
sednika Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve. To- 
variš Skrab&n, želite besedo? (Da.) Prosim! 

Aleksander Škraban: Tovarišica predsednica, tovarišiče in tova- 
riši delegati. Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela in 
Zbora občin dne 6. decembra 1978, torej eno leto pred sprejetjem zveznega 
zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen, obravnavala in spre- 
jela predlog za izdajo republiškega zakona o družbeni kontroli cen. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je po sprejetju zveznega zakona pri- 
pravil osnutek zakona o družbeni kontroli cen, pri čemer je upošteval dej- 
stvo, da zvezni zakon o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen v celoti 
in popolno ureja sistem cen in družbeno kontrolo cen ter da prepušča repu- 
blikam, avtonomnima pokrajinama in občinam, da v skladu z njegovimi določ- 
bami uredijo pravice in dolžnosti svojih organov na področju družbene kon- 
trole cen in organizirajo skupnosti za cene na svojih območjih, seveda iz svo- 
je pristojnosti. 

Zvezni zakon v okviru urejanja sistema cen in sistema družbene kontro- 
le cen določa pravice in dolžnosti delavcev v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela in delovnih ljudi ter občanov v samoupravnih interesnih 
skupnostih, krajevnih skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih ter družbenopolitičnih skupnostih pri oblikovanju cen ter pri 
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usklajevanju in urejanju razmerij na področju cen na enotnem jugoslovan- 
skem trgu, kot tudi njihove pravice in dolžnosti pri izvajanju družbene kon- 
trole cen. 

Navedena vprašanja ureja tako, da podrobno opredeljuje in razčlenjuje 
temelje sistema cen, oblikovanje cen, merila za oblikovanje cen in družbeno 
kontrolo cen, ki jo opravljajo samoupravne organizacije in skupnosti, organi- 
zirani potrošniki, skupnosti za cene in organi družbenopolitičnih skupnosti. 

Pri navedenem urejanju vprašanj s področja sistema cen in družbene 
kontrole cen izhaja zvezni zakon iz temeljne ustavne opredelitve, da je pra- 
vica delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela, da odločajo o bistve- 
nih vprašanjih in pogojih pridobivanja dohodka. To pomeni, da je pravica in 
obveznost delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela in delovnih 
ljudi na vseh področjih samoupravnega organiziranja, da odločajo o cenah za 
svoje proizvode in storitve, kot tudi, da z delavci v drugih oblikah združeva- 
nja dela in sredstev vzpostavljajo in razvijajo socialistične samoupravne družbe- 
ne odnose v procesu oblikovanja cen. Ta pravica in obveznost pa se mora 
konstituirati v okviru realnih tržnih razmerij in na podlagi družbene lastnine 
na sredstvih za proizvodnjo oziroma na podlagi medsebojne povezanosti zdru- 
ženega dela na enotnem jugoslovanskem trgu. 

Ob tem pa daje zvezni zakon izreden poudarek pomembnosti ustvarjanja 
tržnih pogojev, v katerih se oblikujejo cene, s tem, da so vsi nosilci odločitev 
o cenah dolžni v skladu s svojimi pristojnostmi vplivati na vzpostavljanje 
stabilnih tržnih razmerij. Takšne odnose pa je moč doseči tako z družbenim 
planiranjem kot z ukrepi ekonomske politike na vseh področjih gospodarje- 
nja. S tem je podan družbenoekonomski okvir za samoupravno vodenje vseh 
subjektov pri določanju cen, zato zvezni zakon določa, da je potrebno merila, 
po katerih se oblikujejo cene, uporabljati tudi pri sprejemanju ukrepov eko- 
nomske politike. 

Merila za oblikovanje in družbeno kontrolo cen so bistvena novost novega 
zveznega zakona ter predstavljajo kvalitativne okvire in dejanske ekonomske 
dejavnike, ki vplivajo na gibanje cen. Na ta način se odpravlja dominanten 
vpliv stroškovnega načela pri oblikovanju cen, kar pomeni, da bodo pri obli- 
kovanju cen morali močneje priti do izraza vplivi produktivnosti dela, pogoji 
gospodarjenja in razmere na trgu. 

Tudi družbena kontrola cen predstavlja novo kvaliteto, ki se odraža v pre- 
nosu funkcije kontrole cen na združeno delo. Zvezni zakon zato glede vsebine 
družbene kontrole cen določa, da le-ta predstavlja kontrolo vedenja subjektov, 
odločanja o cenah in samoupravni uporabi meril in drugih določb zakona. 
Za opravljanje zadev družbene kontrole cen pa določa ustanovitev skupnosti 
za cene, katerih sveti — torej organi, ki bodo sprejemali odločitve — bodo 
pretežno sestavljeni iz predstavnikov gospodarstva. Poleg njih pa bodo v njih 
zastopane družbenopolitične organizacije, organizacije potrošnikov in druž- 
benopolitične skupnosti. Skupnosti za cene bodo poleg nalog s področja druž- 
bene kontrole cen opravljale strokovno pomoč pri pripravljanju, organizira- 
nju, vodenju in spodbujanju procesa samoupravnega sporazumevanja in druž- 
benega dogovarjanja. Dosedanja funkcija upravnih organov za družbeno kon- 
trolo cen se tako nadomešča s strokovno pomočjo pri vzpostavljanju medseboj- 
nih odnosov v združenem delu in z najširšim vplivom na usklajevanje objek- 
ktivno različnih posameznih interesov na področju cen. 
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Glede na prikazano vsebino je torej sedanji zakon prepustjl republikam 
in pokrajinam, da v svojih zakonih uredijo pravice in dolžnosti organov re- 
publike oziroma občin na področju družbene kontrole cen in organiziranju 
skupnosti za cene. Vsebina osnutka zakona o družbeni kontroli cen se zato 
omejuje le na urejanje teh vprašanj. 

V okviru urejanja pravic in dolžnosti organov republike in občin določa 
zakonski osnutek, da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije organ, ki oprav- 
lja zadeve družbene kontrole cen, za katere je z zveznim zakonom določeno, 
da jih opravlja pristojni organ družbenopolitične skupnosti in ki se nanašajo 
na proizvode in storitve, ki so pomembni za vso republiko. 

Zadeve družbene kontrole cen vseh drugih proizvodov in storitev, razen 
seveda tistih, ki bodo v pristojnosti federacije, pa bodo opravljali občinski 
organi, in sicer tisti organi, ki jih bodo za to pooblaščali predpisi občinskih 
skupščin. Kateri proizvodi in storitve so pomembni za vso republiko, je do- 
ločeno z dogovorom republike in občin. 

Osnutek zakona o družbeni kontroli cen ureja med omenjenimi zadevami 
družbene kontrole cen, ki naj bi jih opravljal Izvršni svet, tako sklepanje do- 
govorov o izvajanju politike cen kot tudi ukrepanje na področju cen, ki sega od 
predpisovanja obveznega začetka postopka družbenega dogovarjanja in samo- 
upravnega sporazumevanja prek določanja proizvajalskih, prodajnih in zaščit- 
nih cen kmetijskih in živilskih proizvodov ter uvajanja kompenzacij, do nasto- 
panja z ukrepi neposredne kontrole cen. 

Na področju organiziranja skupnosti za cene v SR Sloveniji ureja zakon- 
ski osnutek celovitost odnosov in vprašanja glede ustanovitve republiške skup- 
nosti za cene, ki se nanašajo na delovanje njenih organov, na naloge in način 
dela. 

Vprašanja, ki se nanašajo na notranjo organizacijo, na razmerja med or- 
gani skupnosti in na akte skupnosti pa bo urejal statut republiške skup- 
nosti za cene. Glede skupnosti za cene v občinah pa osnuek določa, da se 
ustanovijo občinske skupnosti za cene za območje ene ali več občin s tem, 
da se za njihova pooblastila, zagotovitev posebnega družbenega interesa, pri- 
stojnosti oziroma naloge in pooblastila njihovih organov smiselno uporabljajo 
določbe o Republiški skupnosti za cene. 

Ustanovitev skupnosti za cene, izvedena ob samoupravni transformaciji, 
celotnega področja sistema in družbene kontrole cen, predstavlja podružab- 
ljanje upravnih funkcij na tem področju. Osnutek zakona namreč določa, da 
samoupravne organizacije in skupnosti s samoupravnim sporazumom ustanovi- 
jo republiško in občinske skupnosti za cene. Samoupravni sporazum pa se skle- 
ne v skladu z družbenim dogovorom, ki ga pred tem sklenejo samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti, določene z zakonom in pristojni organ družbenopolitič- 
ne skupnosti. 

Skupnosti za cene bodo avtoritativne samoupravne organizacije, ki bodo 
kot specifična organizacija predstavnikov združenega dela, družbenopolitič- 
ne skupnosti in družbenopolitičnih organizacij zagotovile, da se bo uresničeval 
in spodbujal proces urejanja ravni in razmerij cen s samoupravnim sporazu- 
mevanjem in družbenim dogovarjanjem udeležencev v družbeni reprodukciji. 
Tako koncipirane organizacije za cene morajo prevzeti nase pomembne funk- 
cije družbene kontrole nad vedenjem vseh subjektov na področju cen kot tudi 
funkcije družbene kontrole cen in neposredne kontrole cen, ki so jo doslej op- 
ravljale družbenopolitične skupnosti. Zato bodo s svojimi akti urejale raz- 
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merja na področju cen, s tem, da bodo odločale o nekaterih pravicah in dolž- 
nostih samoupravnih organizacij in skupnosti, izdajale odločbe v upravnem 
postopku in sprejemale določene ukrepe na področju cen. To pomeni, da bodo 
imele skupnosti za cene javna pooblastila, pri čemer pa je sestavni del pra- 
vice opravljanja javnih pooblastil tudi nadzor ustanoviteljev skupnosti nad 
njihovim delom in pravico Skupščine SR Slovenije in občinskih skupščin ter 
njihovih organov, da sodelujejo pri upravljanju skupnosti in dajejo smernice 
za delo skupnosti. 

Ena temeljnih nalog skupnosti za cene je, da s svojim delom prispevajo 
k temu, da delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela ter 
delovni ljudje in občani v družbenopolitičnih skupnostih ter njihovi organi na 
podlagi delovanja ekonomskih zakonitosti in pogojev socialistične blagovne 
menjave urejajo odnose na področju cen, določijo politiko cen in ukrepajo za 
njeno uresničevanje, oblikujejo cene in opravljajo družbeno kontrolo cen. Pri 
izvajanju te naloge pa so organi skupnosti za cene odgovorni za izvrševanje 
svojih nalog in obveznosti svojim ustanoviteljem, organom družbenopolitične 
skupnosti pa tudi za izvrševanje nalog, ki zanje izhajajo iz opravljanja javnih 
pooblastil. 

Iz tega jasno izhaja, da so skupnosti za cene samoupravni organi združe- 
nega dela, hkrati pa tudi družbeni organi. Tako organizirane skupnosti za 
cene, katerih funkcija je določena z zveznim zakonom in z bodočim repu- 
bliškim zakonom, v polni meri izražajo družbeno preobrazbo opravljanja funk- 
cij tudi na področju sistema cen, torej na enem od pomembnih delov druž- 
benoekonomskega sistema. 

Glede pravic in dolžnosti organov družbenopolitične skupnosti in glede 
organiziranja skupnosti za cene je osnutek zakona o družbeni kontroli cen iz- 
črpal vse možnosti za urejanje vprašanj s področja družbene kontrole cen, 
ki jih zvezni zakon prepušča republikam v urejanje s svojimi zakoni. Kljub 
navedeni, enostavni in kratki vsebini zakonskega osnutka, pa so bila ob nje- 
govi pripravi in obravnavi sprožena nekatera vprašanja. Tako je bilo postav- 
ljeno vprašanje, ali naj zakon nosi sedanji naslov, ki je pomensko precej ši- 
rok, ali pa naj nosi naslov, ki bo natančno odražal vsebino vprašanj družbe- 
ne kontrole cen, urejenih v zakonu? Izvršni svet Skupščine SR Slovenije me- 
ni, da bo natančen naslov zakona vsekakor bolj ustrezal. 

Vprašanja se nanašajo na dilemo, v kolikšni meri naj zakon prevzame do- 
ločbe zveznega zakona. Izvršni svet je mnenja, da lahko republiški zakon glede 
na dejstvo, da zvezni zakon lahko v celoti in popolno ureja sistem cen in druž- 
beno kontrolo cen ter prepušča republikam in avtonomnima pokrajinama in 
občinam, da v skladu z njegovimi določbami uredijo pravice in dolžnosti svo- 
jih organov na področju družbene kontrole cen in organiziranje skupnosti za 
cene na svojih območjih iz svoje pristojnosti, pravzame tiste določbe zvez- 
nega zakona, ki zaradi večje jasnosti posameznih določb omogočajo splošen 
prikaz pravic in dolžnosti delavcev v organizacijah združenega dela ter de- 
lovnih ljudi in občanov v samoupravnih organizacijah in skupnostih pri obli- 
kovanju cen za proizvode in storitve ter pri usklajevanju in urejanju razmerij 
na področju cen. Ostalih določb ni potrebno prevzemati. V primeru, da bi 
začeli prevzemati v zakon še ostale določbe, ne bi bilo več mogoče določiti 
meje, do kam naj gre to prevzemanje, ter bi bilo zato potrebno v republiški 
zakon vključiti vse določbe zveznega zakona, ki določa sistem cen in družbene 
kontrole cen. S- tem pa bi bilo prekršeno zakonodajno načelo, da zakonskih 
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določb, ki jih je sprejela Skupščina SFRJ, ni mogoče dati skupščini socialistične 
republike in skupščini avtonomne pokrajine v ponovni postopek sprejemanja, 
hkrati pa bi bil zakonski osnutek v nasprotju s sprejetim načelom za pripra- 
vo tega osnutka, določenem v predlogu za izdajo zakona in v sklepih Zbora 
združenega dela Skupščine SR Slovenije. V navedenih načelih in sklepih je 
bilo poudarjeno, da naj zakon ne prevzema in ponavlja določb zveznega zako- 
na, saj bodo določbe zveznega in republiškega zakona tvorile sistemsko celoto. 
V zvezi s tem je bilo zastavljeno tudi vprašanje, ali naj zakon dopolnjuje in 
razčlenjuje sistemske rešitve iz zveznega zakona? Dopolnjevanje in razčlenje- 
vanje že tako in tako podrobnih določb iz zveznega zakona, bi po mnenju Iz- 
vršnega sveta pomenilo spreminjanje rešitev vsebovanih v zveznem zakonu, 
kar bi v praksi vodilo do tega, da bi za oblikovanje cen iz pristojnosti repu- 
blike in občin veljal drugačen sistem cen kot za oblikovanje cen iz pristojnosti 
federacije. 

Zadnje od pomembnih vprašanj v zvezi z vsebino zakona je bila možnost, 
da bi razdelitev pristojnosti na področju cen med republiko in občinami vse- 
boval že sam zakon ■oziroma odlok Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
izdan na podlagi zakona, ali pa dogovor Izvršnega sveta z občinskim skupšči- 
nami. Izvršni svet je glede na dejstvo, da bodo proizvodi in storitve,'ki se 
štejejo za pomembne za vso državo, določeni ob uveljavitvi novega sistema cen 
v juliju tega leta z dogovorom organov federacije, republik in avtonomnih 
pokrajin, bil mnenja, da bo mogoče proizvode in storitve, ki so pomembni za 
vso republiko, določiti šele po sprejetju dogovora na ravni federacije. V krat- 
kem času od sprejetja dogovora do sprejemanja predloga zakona o družbeni 
kontroli cen pa tako obsežne materije, katere vsebina bo lahko določena šele 
po številnih usklajevanjih, ni mogoče urediti v zakonu. Potrebno je torej najti 
drugo obliko, pri čemer je dogovor vsekakor ustreznejša oblika kot odlok. 

Iz navedenih stališč Izvršnega sveta glede zastavljenih vprašanj, ki se 
povsem skladajo s predlogi Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slo- 
venije torej izhaja, da bi bilo potrebno izvesti ustrezno skrčenje temeljnih 
določb zakona. Glede na tako oblikovano besedilo zakona, pri katerem bodo 
seveda ustrezno upoštevani predlogi in stališča, dani v razpravi v Skupščini 
SR Slovenije, predlagam, da predloženi osnutek zakona o družbeni kontroli 
cen sprejmete. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Osnutek zakona je bil objavljen v prilogi 
5 Poročevalca. Obravnavali so ga Odbor za družbenoekonomske odnose in raz- 
voj in Odbor za finance, ki sta zboru predložila skupno pismeno poročilo in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. 

Želijo poročevalci odborov in komisije poročila ustno dopolniti? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Marija Mencin, delegatka iz 

občine Grosuplje. 

Marija Mencin: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša delegacija za delegiranje delegatov v Zbor občin iz občine Gro- 
suplje se je opredelila predvsem do variant k 10. in 21. členu, ker je imela 
drugačno stališče kot odbori republiške Skupščine. 

Predlagamo namreč, da naj se ne sprejme varianta k 10. členu, ker je 
samoupravno sporazumevanje bistveni del našega družbenopolitičnega in 
gospodarskega sistema. Zato je nujno, da se sporazumevanje v čim večji meri 
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uveljavlja tudi pri določanju politike cen. Delegacija meni, da bi z upošteva- 
njem variante k 10. členu negirali dosedanje uveljavljanje sistema samouprav- 
nega sporazumevanja na vseh področjih in tudi pri določanju politike cen. 

Prav tako predlagamo, da se sprejme varianta k 21. členu, ker je ustrez- 
nejše, da pritožbe rešuje Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve. Delegacija namreč meni, da se bo v Republiškem komiteju za tržišče 
in splošne gospodarske zadeve hitreje in učinkoviteje odločalo o pritožbah 
zoper odločbe Republiške skupnosti za cene. Hitro ukrepanje in odločanje o 
pritožbah pa vsekakor narekuje sedanje zapleteno gospodarsko stanje, ki ga 
je potrebno razreševati tudi s selektivno politiko cen. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Ludvik Stopar iz ob- 
čine Celje. 

Ludvik Stopar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati 1 K osnutku zakona o družbeni kontroli cen ima delegacija iz občine 
Celje naslednje pripombe: 

1. V zakonu je treba določiti podrobnejše postopke za oblikovanje cen, 
pri čemer je treba večji meri uveljaviti samoupravno urejanje tega področja, 
kar naj prepreči monopole pri oblikovanju in določanju kot jih imamo na 
primer v gradbeništvu. Pri tem je potrebno upoštevati, da je cena eden od 
poglavitnih elementov samoupravnih sporazumov o temeljih planov, o katerih 
odločajo delavci z osebnim izjavljanjem. 

2. Zakon bi moral konkretneje opredeliti soodvisnost oblikovanja cen v 
procesu planiranja, pri čemer je treba upoštevati, razvojno politiko, dogovor- 
jeno z družbenimi plani. Predvsem je potrebno opredeliti, da je cena pomemb- 
ben element samoupravnega sporazumevanja o temeljih planov. Prav tako ne 
smemo zanemariti pomena samoupravnih sporazumov, s katerimi se v skladu 
z zakonom o združenem delu urejajo medsebojne pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti pri skupnem ustvarjanju dohodka. 

3. Praksa terja, da je potrebno z zakonom zagotoviti tudi enotnost siste- 
ma. Zato bi kazalo opredeliti skupne osnove za delovanje občinskih in med- 
občinskih skupnosti za cene. Delegacija meni, da je potrebno oblikovati regio- 
nalne skupnosti za cene. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Albin Kladnik, dele- 
gat iz občine Kamnik. 

Albin Kladnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela iz občine 
Kamnik sta na seji dne 22. aprila 1979 obravnavali osnutek zakona o druž- 
beni kontroli cen. Poleg pripomb, ki jih je sprejela občinska skupščina, sta 
skupini sprejeli tudi naslednje pripombe. 

V zakonu ni jasno določeno, katere cene so v pristojnosti federacije, ka- 
tere pa so v pristojnosti republike in občine. 

Nadalje menimo, da je pri oblikovanju cen proizvodov in storitev potreb- 
no upoštevati ponudbo in povpraševanje, enotnost jugoslovanskega tržišča ter 
cilje in naloge opredeljene s planskimi akti. 

Prav tako menimo, da delavci v temeljnih organizacijah združenega dela 
kljub določbi 3. člena ne morejo povsem samostojno oblikovati cene svojih 



35. seja 425 

proizvodov in storitev, saj določbe nadaljnjih členov takšno oblikovanje cen 
omejujejo oziroma onemogočajo. Tako je v procesu oblikovanja in potrjeva- 
nja cen predvidena vrsta administrativnih postopkov, ki onemogočajo poeno- 
stavitev in zmanjšanje vpliva administracije. Zato menimo, da bi moral za- 
kon v večji meri zagotoviti samoupravno urejanje tega področja. 

Menimo tudi, da bo ustanavljanje skupnosti za cene v republiki in v obči- 
nah povzročilo velike stroške. 

Skupščina občine Kamnik je na 22. seji Družbenopolitičnega zbora, Zbora 
združenega dela in Zbora krajevnih skupnosti sprejela stališče, da naj se ne 
sprejme varianta k 10. členu in da je potrebno za predpise, ki določajo pri- 
stojnosti posameznih občinskih organov na področju družbene kontrole cen 
iz zveznega in tega zakona določiti skupne osnove za vse občine — 29. člen 
osnutka zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Besedo ima tovariš Gorazd Marin- 
ček, delegat iz mesta Ljubljane. 

Gorazd Marinček: Tovarišice in tovariši delegati! Naša skupina 
delegatov je imela predvsem pripombo k 35. členu, ki določa sestavo sveta 
skupnosti. Menili smo, da bi morali povečati število članov, ki jih delegirajo 
Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije 
in organizacija potrošnikov na ravni republike. Tako naj bi te organizacije 
v svet delegirale dva člana, Gospodarska zbornica Slovenije in splošna zdru- 
ženja pa naj bi zato delegirali tri člane manj, in sicer dvaindvajset članov. 
Na ta način bi v svetu skupnosti zagotovili večji vpliv potrošnikov in druž- 
benopolitičnih organizacij. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš-Anton Jurša, delegat 
iz občine Ljutomer. 

Anton Jurša: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati. Skupina delegatov ta Zbor občin iz občine Ljutomer je na seji dne 23. 
aprila 1980 obravnavala osnutek zakona o družbeni kontroli cen in sprejela 
naslednje pripombe. 

Predlagamo, da se obseg potrjevanja cen na vseh ravneh v naslednjem 
obdobju bistveno zmanjša in naj ostane družbena kontrola cen le pri tistih 
proizvodih in storitvah, ki jih občani in delovni ljudje potrebujejo za zagotav- 
ljanje najnujneših vsakdanjih potreb. Za vse ostale proizvode in storitve pa je 
potrebno v določenem obdobju oblikovati cene v odvisnosti od gibanja po- 
nudbe in povpraševanja na trgu. 

Nadalje menimo, da osnutek zakona ne opredeljuje vprašanje financira- 
nja skupnosti za cene. Financiranje skupnosti za cene bo posebej v nerazvi- 
tih občinah povzročilo določene težave, predvsem zaradi nalog, ki naj bi jih 
le-te opravljale. Zato bo potrebno vprašanja financiranja temeljito proučiti. 

Nadalje predlagamo, da je potrebno zagotoviti učinkovitejšo kontrolo pri 
oblikovanju cen, predvsem v zdravstvu, kjer je poseben problem cena tako 
imenovanega faktorja. O tem je že govoril tudi delegat iz Celja. 

Ob sprejemanju ukrepov za zagotavljanje prodajnih in zaščitnih cen, kot 
to določa osnutek zakona, je potrebno hkrati z zakonom zagotoviti tudi kom- 
penzacije za izpad dohodka, ki ga lahko takšen ukrep povzroči. 
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Predlagamo tudi, da se sprejme varianta k 21. členu, da o pritožbah zo- 
per odločbo Republiške skupnosti za cene odloča Republiški komite za tržišče 
in splošne gospodarske zadeve. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Pismeni prispevek k tej točki dnev- 
nega reda je dala skupina delegatov iz občine Vrhnika. Skupina podpira pred- 
log Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbora za finance, 
da se sprejme varianta k 10. členu in da je potrebno v tem poglavju vsebin- 
sko združiti povezane člene in opraviti nekatera ponavljanja. Menijo, da bi 
bilo potrebno v nasprotnem primeru v temeljnih določbah povzemati tudi 
ostala določila zveznega zakona. Ugotovimo lahko, da so s tem v zvezi pri- 
sotna različna mnenja. 

Nadalje skupina meni, da naj 19. člen enotno obravnava pravice in dolž- 
nosti organov republike in občin in ne ločeno. To je vsebinsko povezano tudi 
z ostalimi členi, in sicer z 21. in 22. členom. Skupina tudi predlaga, naj se 
v posebnem členu vsaj načelno opredeli oblikovanje cen posameznih pro- 
izvodov in storitev, npr. v gradbeništvu, prometu, zvezah ipd. Prav tako naj 
se določi, katera področja oziroma dejavnosti sodijo v pristojnost federacije, 
katera pa v pristojnost republike in občine. Zato se ne strinja z določbami 
19. člena, kjer je za to predvideno sklepanje posebnega dogovora republike in 
občin. Odgovor na to vprašanje smo danes že dobili. Delegati tudi menijo, 
da je potrebno v 29. členu konkretizirati in bolj natančno določiti pristoj- 
nosti posameznih občinskih organov na področju družbene kontrole cen, v 
skladu s pripombo k 19. členu pa predlagajo tudi spremembo 50. člena, in si- 
cer, da je treba opredeliti, kateri proizvodi in storitve sodijo v pristojnost fe- 
deracije, kateri pa v pristojnost republike in občine. 

Nadalje menijo, da je potrebno, izhajajoč iz razprave, v kateri je bilo še 
posebej izpostavljeno vprašanje pristojnosti posameznih organov pri obliko- 
vanju cen v zakonu, jasno opredeliti pristojnosti. Hkrati predlagajo, da naj 
pristojni republiški organ izdela pripomoček, v katerem naj natančneje opre- 
deli postopek oblikovanja cen glede na določila osnutka zakona o družbeni 
kontroli cen. S tem v zvezi so opozorili, da bodo morale organizacije združe- 
nega dela za posamezni proizvod sklepati vrsto samoupravnih sporazumov, in 
sicer na ravni federacije, republike in občine. To se npr. nanaša na cene v 
kemični industriji. 

Delegati so skupaj s predstavniki temeljnih organizacij združenega dela 
iz občine Vrhnika obravnavali tudi predlog za izdajo zakona o kompenzacijah. 
Predlagajo, da ni potrebno sprejeti zakona o kompenzacijah in da naj se po- 
samezna vprašanja, ki se urejajo v predlogu za izdajo zakona o kompenzacijah, 
opredelijo v zakonu o družbeni kontroli cen. 

Zeli še kdo besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Škraban. 

Aleksander Skraban: Moram ugotoviti, da nekateri predlogi in 
sugestije iz današnje razprave niso v skladu z zveznim zakonom. Zato so pri- 
pombe in predlogi, ki so v nasprotju s sistemskimi rešitvami iz zveznega za- 
kona težko sprejemljivi. Glede medsebojnih razmerij oziroma razmejitev pri- 
stojnosti med družbenopolitičnimi skupnostmi, je stališče, da ne bi bilo smo- 
trno ta vprašanja urejati z zakonom, predvsem zaradi tega, ker še ni oprav- 
ljena razmejitev pristojnosti med federacijo in republiko, in zato še ni moč 
razmejiti pristojnosti med republiko in občinami. Izvršni svet je zato menil, 

\ 

t 
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da je ta vprašanja možno najustrezneje reševati z dogovorom med občinami 
in republiko. Dogovor tudi omogoča, da se najhitreje spremenijo pristojnosti 
pri določanju cen, če so se spremenile okoliščine za razmejitev pristojnosti, 
opredeljene v dogovoru. 

Glede stališč delegata iz Ljutomera, da je potrebno zmanjšati obseg ne- 
posredne družbene kontrole cen, moram reči, da se -ta vprašanja ne morejo 
urejati s tem zakonom, saj je obseg neposredne kontrole cen odvisen od poli- 
tike cen in od razmer na trgu. Zakon v načelu izhaja iz tega, da so vsi proiz- 
vodi in vse storitve pod družbeno kontrolo cen, politika cen in razmere na 
trgu pa bodo vplivale na obseg te kontrole pri posameznih proizvodih in sto- 
ritvah. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Ker 
ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da 
sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o družbeni kontroli cen se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine, pripombe 
skupin delegatov in pripombe iz razprave delegatov na seji zbora, ki niso v 
nasprotju s sistemskim zakonom. 

Želi o predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, prosim, da o 
sklepu glasujete. Kdo je za tak sklep? (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Zboru sporočam, da se današnje seje udeležuje tudi delegat iz občine 

Ljubljana Moste-Polje. 
Odrejam 30-minutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11.35.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo sejo. 

Vračamo se na 3. točko dnevnega reda, to je na analizo druž- 
bene reprodukcije, sredstev za reprodukcijo in akumulativne sposobnosti. 

Skupina delegatov je končala z delom in prosim poročevalca skupine, 
tovariša Štrakla, da poroča zboru. 

Franc Strakl: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov je 
spremljala razpravo na seji zbora in ugotovila, da so pobude in predlogi de- 
legatov smiselno zajeti v poročilih delovnih teles in tudi v 2. in 3. točki pred- 
loga stališč. Skupina je zato menila, da predloga stališč ni potrebno spremi- 
njati ali dopolnjevati. 

Vodstvu zbora pa predlaga, da zaradi pomembnosti konkretnih predlogov 
celotno razpravo posreduje predlagatelju v posebno proučitev in da mu na- 
loži, da o rezultatih teh proučitev poroča in jih upošteva pri pripravi planskih 
dokumentov za naslednje srednjeročno obdobje, zlasti pri pripravi dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije in dogovora o družbenem usmerja- 
nju razporejanja dohodka. Skupina to predlaga tudi zaradi tega, ker Izvršni 
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svet kljub zahtevam odborov, da mora predložiti konkretne ukrepe za od- 
pravljanje vzrokov slabšanja reproduktivne sposobnosti, v svojem povzetku 
osnovnih ugotovitev ter izhodišč za oblikovanje stališč k predloženi analizi, 
tem zahtevam ni v celoti zadostil. Skupina pa hkrati ugotavlja, da je pred- 
stavnik predlagatelja v svojih izvajanjih na seji zbora podal nekaj pomembnih 
usmeritev, ki morajo prav tako postati sestavni del nadaljnjih planskih 
aktivnosti. 

Skupina meni, da je s tem dodatnim delovnim sklepom moč sprejeti 
predlog stališč. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Želi kdo besedo? (Ne.) Ce ne, prosim, 
da o predlogu stališč in o dodatnem delovnem sklepu, da se se predlagatelju po- 
sreduje vsa razprava, glasujete. Kdor je za predlog stališč in za delovni sklep, 
naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč. 
Tako sprejet predlog stališč bomo v smislu 2. odstavka 90. člena poslov- 

nika Skupščine posredovali predsedniku Zbora združenega dela. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajjo 
zakona o kompenzacijah. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni 
svet. Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Aleksandra Skrabana, 
namestnika predsednika Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) Besedo ima Aleksander 
Skraban. 

Aleksander Skraban: Tovarišica predsednica, tovarišice in to- 
variši delegati! Sistem odnosov v zvezi z zagotavljanjem kompenzacij v pri- 
merih, ko je z akti organov republike prizadeta enakopravnost združenega 
dela pri pridobivanju dohodka in razpolaganju z rezultati dela, doslej ni bil 
urejen z zakonom. Zvezni zakon o kompenzacijah namreč teh vprašanj ne 
ureja, saj se njegove določbe nanašajo samo na zagotavljanje tistih kompen- 
zacij, ki so posledica določenih aktov federacije. Zaradi pomanjkanja zakon- 
ske regulative so se kompenzacije doslej urejale z akti tistih subjektov, ki so 
s svojimi odločitvami prizadeli enakopravnost organizacij združenega dela pri 
pridobivanju dohodka in razpolaganju z rezultati dela, s tem, da so predpisi, 
s katerimi so bile uvedene kompenzacije, temeljili neposredno na ustavnih 
določbah. Za te akte je značilno, da so kompenzacije izrazito kratkoročne na- 
rave ter da zelo neenotno urejajo zagotavljanje kompenzacij. Nepovezanost 
kompenzacij z akti o določanju skupne ekonomske politike in dileme, ki so se 
pri izdajanju dosedanjih aktov o kompenzacijah vselej pojavljale, predvsem 
glede uporabe kompenzacij, podlage za njeno zagotavljanje, njene oblike in 
podobno, je mogoče odpraviti le z zakonom. Tako bi zakon za vse primere, v 
katerih organi republike na podlagi ustave SR Slovenije zagotavljajo kompen- 
zacije. določal enotno podlago za uporabo teh ustavnih določb. Zakon o kom- 
penzacijah bo zagotavljal uresničevanje ustavnih načel in določb o enako- 
pravnosti vseh organizacij združenega dela pri pridobivanju dohodka in raz- 
polaganju z rezultati dela. V skladu s 107. členom ustave SR Slovenije bo do- 
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ločal, da je organ družbenopolitične skupnosti, ki z akti, s katerimi se določa ali 
izvaja skupna ekonomska politika, ali določajo pogoji poslovanja, ki trajneje 
in v večjem obsegu zmanjšujejo dohodek organizacij združenega dela in one- 
mogočajo normalno reprodukcijo, dolžan hkrati določiti in zagotoviti ustrezno 
nadomestilo. Zakon podrobneje opredeljuje navedene elemente ustavne do- 
ločbe. Tako bo določil, kaj se šteje za akte, s katerim se določa in izvaja 
skupna ekonomska politika, kaj je trajnejše zmanjšanje dohodka in zmanjša- 
nje dohodka v večjem obsegu, ter kaj se šteje za normalno reprodukcijo. 

V predlogu za izdajo zakona o kompenzacijah je Izvršni svet že podal 
opredelitve teh pojmov. Tako je po predlogu za izdajo zakona za akte orga- 
nov republike, s katerim se določa skupna ekonomska politika, treba šteti 
dogovore o temeljih srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije oziroma 
srednjeročni družbeni plan, akte, s katerimi se vsako leto določa politika 
izvajanja srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije, kot tudi druge akte 
organov republike, s katerim se za določeno obdobje določa skupna politika 
na posameznih področjih družbene reprodukcije, če se z dogovori, planom ozi- 
roma drugimi akti določajo smernice in okviri za sprejemanje ukrepov, ki jih 
organi republike sprejemajo za izvajanje te politike. Za akte organov repu- 
blike, s katerim se za določeno obdobje določa skupna politika na posameznih 
področjih družbene reprodukcije, če se z dogovori, planom oziroma drugimi 
akti določajo smernice in okviri za sprejemanje ukrepov, ki jih organi repu- 
blike sprejemajo za izvajanje te politike. Za akte organov republike, s kate- 
rimi se izvaja skupna ekonomska politika, pa je treba šteti predpise in druge 
ukrepe na vseh področjih ekonomskih odnosov, ki jih organi republike izda- 
jajo oziroma sprejemajo za uresničevanje skupne ekonomske politike ter 
ustrezne predpise, ki jih ti organi izdajajo za preprečevanje ali odpravljanje 
motenj v družbeni reprodukciji, varstvu življenjskega standarda občanov ali 
za uresničevanje drugih skupnih interesov in ciljev. Poleg tega bo zakon opre- 
delil okvire za sprejemanje ukrepov za zagotavljanje kompenzacij, vire in 
vrste kompenzacij, način sprejemanja aktov za zagotavljanje kompenzacij in 
čas zagotavljanja kompenzacij. Zakon bo vseboval tudi opredelitve o tem, kaj 
se šteje za pogoje, ki trajneje in v večjem obsegu zmanjšujejo dohodek in kaj 
se šteje za onemogočanje normalne reprodukcije. 

Izvršni svet je ob obravnavanju predloga za izdajo zakona o kompenzaci- 
jah že zavzel stališča tudi do teh vprašanj. Ta stališča je posredoval delovnim 
telesom Skupščine SR Slovenije na njihovih sejah, pred tem pa jih je skupaj 
z drugimi svojimi stališči o vprašanjih, ki so bila zastavljena ob pripravi pred- 
loga za izdajo zakona, poslal tudi Republiškemu svetu za vprašanje družbene 
ureditve. Odprta vprašanja o rešitvah v zakonu o kompenzacijah bo republi- 
ški svet obravnaval na svoji seji 7. maja 1980. Na ta način bodo že pred pri- 
pravo osnutka zakona razčiščena vsa vprašanja, do katerih so v dosedanjih 
razpravah zavzeta različna stališča. Tako bodo lahko v zakon vnesene enotne 
rešitve in predlogi ter stališča Skupščine SR Slovenije. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije zato predlaga, da sprejmete predlog za izdajo zakona o kompen- 
zacijah. Hvala lepa. 

\ 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Predlog za izdajo zakona je bil 
objavljen v prilogi Poročevalca. Obravnavali so ga Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj in Odbor za finance, ki sta predložila skupno poročilo, 
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ter Zakonodajno-pravna komisija^ ki je prav tako predložila pismeno poročilo. 
Želijo poročevalci odborov in komisije poročila ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo ni. Želi kdo besedo? (Ne.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor 
sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o kompenzacijah se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva stališča, mne- 

nja, pripombe in predloge delovnih teles Skupščine in zbora. 
Zeli o predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Nihče.) Slišali smo, da so 

nerazčiščena vprašanja že posredovana družbenemu svetu in da bodo vsa vpra- 
šanja razrešena do osnutka zakona. Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje? 
(61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Ker ni predstavnika predlagatelja k 6. točki dnevnega reda, prehajamo na 
7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o obveznem posojilu 
za izpolnitev obveznosti SR Slovenije za vračanje anuitet za kredite, dane SAP 
Kosovu iz sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v dobi do leta 1980. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. Iz- 
vršni svet je za svojega predstavnika določil Slavka Polaniča, namestnika re- 
publiške sekretarke za finance. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) 
Besedo ima Slavko Polanič. 

Slavko Polanič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! S tem zakonom izpolnjujemo obveznost, ki jo je prevzela naša republika 
na podlagi zakona o obveznostih, ki jih prevzemajo republike in avtonomne po- 
krajine za vračanje anuitet za kredite, dane Socialistični avtonomni pokrajini 
Kosovo iz sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v dobi do leta 1980. Na osnovi 
tega zakona so bila odplačila anuitet za prejete kredite iz sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja manj razvitih republik in pokrajin odložena za 
leto 1980 in za. zapadle anuitete za leto 1981. S predlogom zakona predlagamo, 
da naj bi naša republika to obveznost pokrivala iz povečane obveznosti orga- 
nizacij združenega dela za združevanje sredstev v ta sklad. 

Zakonodajno-pravna komisija je imela nekaj pripomb k predlogu zakona. 
Izvršni svet je te pripombe povzel v svojih amandmajih, in sicer v amandmajih 
k 3. in 4. členu. 

Z amandmajem k 3. členu bolj jasno opredeljujemo osnovo za obračun 
tega prispevka v sklad federacije. Tako je določeno, da v letu 1980 prevzamejo 
organizacije združenega dela obveznost v višini 1/15 seštevkov zneskov vplača- 
nih ter zadržanih mesečnih akontacij posojila skladu federacije za leto 1979, 
v letu 1981 pa v višini 1/13 seštevka zneskov plačanih ter zadržanih mesečnih 
akontacij posojila skladu federacije za leto 1980, z izjemo mesečne akontacije 
za mesec december 1980, ki naj ne bi šla v osnovo. 

Z amandmajem k 4. členu se speminja datum in se 15. april nadomesti s 
25. majem 1980, ko naj ta obveznost organizacij združenega dela zapade. Spre- 
memba je potrebna, ker bo predlog zakona sprejet 25. aprila, obveznosti pa 
ne morejo nastati pred sprejemom zakona. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Predlog zakona ste prejeli. 
Prejeli ste tudi pregled plasmajev organizacij združenega dela v SR Sloveniji 
v skupne naložbe v gospodarstvu in v vrednostne papirje, kar je zahteval Od- 
bor za finance. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca odbora in 
komisije besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Pismenih prijav ni. Ker ne 
želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta, ki sta razvidna 
iz njegovega dopisa z dne 24. aprila 1980, in sicer k 3. in 4. členu predloga 
zakona. 

Ker sta amandmaja v bistvu povzeta od delovnih teles našega zbora in 
Zbora združenega dela, predlagam, da o njiju glasujemo skupaj. Ali kdo temu 
predlogu nasprotuje? (Ne.) Kdor je za amandmaja Izvršnega sveta, naj prosim 
glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaja Izvršnega sveta. 
Ker je amandma Odbora za finance k 4. členu vsebinsko povzet v amand- 

maju Izvršnega sveta, o amandmaju odbora ne bomo glasovali. 
Tako moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za pred- 

log zakona, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o dodatnem prispevku solidarnosti v letu 1980 in letu 1981. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. Iz- 
vršni svet je za svojega predstavnika "določil Slavka Polaniča, namestnika re- 
publiške sekretarke za finance. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) 
Besedo ima Slavko Polanič. 

Slavko Polanič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati. S predlogom zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letu 1980 in 
1981 želimo izpolniti pretežni del obveznosti naše republike do sklada fede- 
racije za obnovo Crne gore, upoštevaje zakon o sredstvih za odpravo posledic 
potresa v Crni gori. Odbor za finance Zbora občin je ob obravnavi osnutka 
predlagal, da naj se obveznost za solidarnost razširi tudi na kmete. Ta pred- 
log smo upoštevali v 2. členu predloga zakona, prav tako pa smo v tem členu 
navedli še nekatere druge dohodke, ki naj bi bili zajeti pri obračunavanju 
dodatnega prispevka za solidarnost. S tem smo upoštevali pripombe Odbora za 
finance Zbora občin. V letošnjem letu uresničujemo stabilizacijske usmeritve 
in ukrepe v našem gospodarstvu. Zato lahko le iz osebnega dohodka združu- 
jemo sredstva za pokrivanje te solidarnosti. Ce bi potrebna sredstva za soli- 
darnost združevali iz dohodka organizacij združenega dela, bi to vplivalo na 
zmanjševanje tistega dela dohodka, ki ostaja organizacijam združenega dela 
za razširitev materialne osnove dela, s tem pa bi se poslabšala reproduktivna 
sposobnost gospodarstva. Zato smo se odločili, da se dodatni prispevek za so- 
lidarnost zagotavlja iz osebnega dohodka. Poleg tega bi združevanje sredstev 
za solidarnost iz dohodka organizacij združenega dela terjalo ponovno ovred- 
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notenje oziroma valorizacijo programov samoupravnih interesnih skupnosti, ki 
bi prav tako poravnavale obveznosti iz dohodka. Ker gre za solidarnost, me- 
nimo, da je najustrezneje, da se sredstva zagotavljajo iz osebnega dohodka, 
s tem pa so v solidarnost vključeni vsi občani. To so bili razlogi, da je pred- 
lagatelj v predlogu zakona predlagal takšno rešitev. 

Izvršni svet sprejema amandma Zakonodajno-pravne komisije k 12. členu, 
ki spreminja uveljavitev zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letu 
1980 in leta 1981. Amandma določa,' da začne zakon veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu. Izvršni svet meni, da je potrebno sprejeti amandma, 
da bi se določbe zakona lahko izvajale že s 1. majem. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Predlog zakona ste prejeli. Ob- 
ravnavala sta ga Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora in komisije po- 
ročili ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjamo razpravo. Besedo ima Franc Kadiš, delegat iz občine Ravne 
na Koroškem. 

Franc Kadiš: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov za 
delegiranje delegatov v Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je obravnavala predlog zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v 
letu 1980 in letu 1981 in ima naslednjo pripombo. 

Stališče Odbora za finance Zbora združenega dela, Odbora za finance Zbo- 
ra občin in predlagatelja, da se sredstva za kritje obveznosti SR Slovenije po 
zveznem zakonu oblikujejo iz dela prihodkov splošne porabe, predvsem pa iz 
občinskega davka iz osebnega dohodka delavcev, je za občino Ravne na Koro- 
škem nesprejemljivo. Predlagatelj zakona sicer v obrazložitvi navaja, da je 
znesek neporabljenih sredstev na žiro računih proračunov občin na dan 
31. 12. 1979 znašal 326 milijonov din in da je realizacija iz občinskega davka 
iz osebnega dohodka delavcev v letu 1979 znašala 372 milijonov din, iz česar bi 
se dalo sklepati, da v letu 1979 ni bilo potrebe za uvedbo 0,5% občinskega 
davka iz osebnega dohodka. Takšno stališče predlagatelja je preveč pavšalno, 
saj iz obrazložitve ni razvidno, zakaj so v nekaterih občinah nastali presežki. 
Predlagatelju je tudi znano, da niso vse občine hkrati uvedle 0,5 % občinskega 
davka iz osebnega dohodka delavcev, temveč je bila uvedba odvisna od tega, 
kako se z ostalimi proračunskimi viri pokrivajo povečane obveznosti posamezne 
občine na področju splošne porabe. 

Iz pregleda stopenj oprostitev in olajšav po odlokih občinskih skupščin o 
davkih občanov za leto 1980, ki ga je davčnim upravam posredoval Republiški 
sekretariat za finance, je razvidno, da so kasneje uvedle davek iz osebnega do- 
hodka delavcev predvsem gospodarsko razvite občine, še posebej pa tiste ob- 
čine, ki imajo večje potrošniške centre. Iz tega upravičeno sklepamo, da so 
presežki sredstev na področju splošne porabe nastali predvsem v teh družbeno- 
političnih skupnostih in da bi ukinitev oziroma omejitev občinskega davka iz 
osebnega dohodka prizadela predvsem gospodarsko manj razvite občine ozi- 
roma tiste občine, ki nimajo razvite trgovine. 

Glede na takšne ugotovitve predlagamo, da predlagatelj zakona ob more- 
bitni pripravi zakonskega predpisa, ki bi omejeval ali ukinjal občinski davek 
iz osebnega dohodka delavcev v letu 1981 zaradi uvedbe dodatnega prispevka 
solidarnosti, prej ugotovi, kje nastajajo presežki in iz kakšnih razlogov ter da 
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namesto ukinitve ali omejitve tega vira predlaga znižanje posebnega občin- 
skega prometnega davka ter zvišanje posebnega republiškega prometnega dav- 
ka, ki ima bistveno drugačno zakonitost priliva kot pa davek iz osebnega do- 
hodka. 

To utemeljujemo še s tem, da že trenutno uvedeni proračunski viri ne kri- 
jejo vseh potreb. Tu imamo v mislih nujno potrebna sredstva za kritje obvez- 
nosti za financiranje SLO, za zavarovalnine borcev NOV, temeljnega sodišča, 
blagovnih rezerv in za izdelavo prostorskega plana. S temi pripombami sogla- 
šajo in jih podpirajo tudi delegacije iz občin Dravograd, Radlje ob Dravi in 
Slovenj Gradec. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Vaše pripombe se nanašajo 
na prejšnja stališča Odbora za finance. Zeli še kdo besedo? (Ne.) 

Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne komi- 
sije, ki je razviden iz njenega poročila z dne 16. aprila, in sicer k 12. členu 
predloga zakona. 

Predstavnik predlagatelja s tem amandmajem soglaša. Sprašujem poroče- 
valca Odbora za finance, če s tem amandmajem soglaša? (Da.) Kdor je za 
amandma Zakonodajno-pravne komisije, naj prosim glasuje! (57 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije soglasno sprejet. 
Tako moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdo je za predlog 

zakona? (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo po hitrem postopku 
njen Izvršni svet. Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Matka Po- 
harja, samostojnega svetovalca v Republiškem komiteju za energetiko, indu- 
strijo in gradbeništvo. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) Besedo ima Matko Pohar. 

Matko Pohar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Vprašanje odgovornosti za jedrsko škodo in zavarovanje te odgovornosti ure- 
jata Dunajska konvencija o civilni odgovornosti za jedrske škode, ki je že pri- 
čela veljati z dnevom ratifikacije ter zvezni zakon o odgovornosti za jedrske 
škode. 

Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta dne 
30. 1. 1980 obravnavala in sprejela osnutek zakona. Predlog zakona vsebuje 
enake rešitve kot osnutek, s tem, da je skrajšan naslov zakona. 

Predlog zakona ureja tista vprašanja, ki jih zvezni zakon prepušča repu- 
bliški ureditvi. Tako zakon določa, da je Republiški komite za energetiko, in- 
dustrijo in gradbeništvo tisti upravni organ v republiki, ki izdaja dovoljenja, 
na osnovi katerega lahko prevozniki prevažajo jedrski material, opredeljuje 
vsebino in sestavne dele potrdila o finančni garanciji, ureja vprašanja glede 
odpovedi zavarovanja ter druga vprašanja. Nadalje zakon določa, da mora 
uporabnik jedrske naprave skleniti zavarovanje v višini 450 milijonov dinarjev, 
to je v višini, do katere je sicer omejena njegova odgovornost za jedrsko škodo 
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po 13. členu zveznega zakona. Za kritje jedrske škode, nastale med prevozom 
jedrskega materiala, pa mora uporabnik jedrske naprave skleniti zavarovanje 
v višini 150 milijonov dinarjev. V zakonu je tudi opredeljeno, da mora uporab- 
nik jedrskega reaktorja, ki se uporablja v raziskovalne namene, skleniti zava- 
rovanje v višini 2, 3 oziroma 5 milijonov din, prii čemer je višina zavarovanja 
odvisna od toplotne moči jedrskega reaktorja. To je v skladu z zveznim zako- 
nom in s prakso v nekaterih drugih državah, ki izkoriščajo jedrsko energijo 
v miroljubne namene. Če bi v navedenih primerih jedrska škoda presegla vi- 
šino zavarovanja, potem bi republika jamčila in poravnala razliko do višine 
450 milijonov dinarjev. 

Nuklearna elektrarna Krško mora imeti po pogodbi z ameriško firmo 
Westinghouse urejena vprašanja glede odgovornosti za jedrsko škodo. Zato 
mora republika urediti ta vprašanja z zakonom. Da se ne bi zavlačevalo z do- 
bavo goriva iz Amerike, so že bile sklenjene zavarovalne pogodbe proti odgo- 
vornosti za jedrsko škodo v skladu z rešitvami, opredeljenimi v osnutku za- 
kona. To je omogočilo Nuklearni elektrarni Krško, da je že prejela prvo po- 
šiljko goriva, s čimer je le-ta tudi v celoti prevzela odgovornost za jedrsko 
škodo. Zato je tudi potrebno čim prej sprejeti predlog zakona. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Predlog zakona ste prejeli da- 
nes na klop. Danes ste na klop prejeli tudi poročilo Zakonodajno-pravne ko- 
misije in poročilo skupine delegatov, ki smo jo danes izvolili. Prosim poroče- 
valca skupine, ki se je sestala med sejo zbora, da poroča zboru. 

Franc Strakl: Skupina delegatov, ki jo je izvolil Zbor občin na da- 
našnji seji, je proučila predlog zakona o zavarovanju odgovornosti za jedrsko 
škodo, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. Skupina je ugo- 
tovila, da je predlagatelj upošteval pripombe, dane k osnutku zakona in k pred- 
logu in ni imela pripomb ali spreminjevalnih predlogov. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 

ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdo je za predlog 
zakona, naj prosim glasuje! ('57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En dele- 
gat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o sestavi republiških komitejev. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. Iz- 
vršni svet je za svojega predstavnika določil Jelko Pečar, pomočnico republi- 
škega sekretariata za pravosodje, upravo in proračun. 2eli predstavnik predla- 
gatelja besedo? (Da.) Besedo ima Jelka Pečar. 

Jelka Pečar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Z zakonom o organizaciji republiške uprave, ki so ga zbori Skupščine prejeli 
20. februarja 1980, je bilo ustanovljeno tudi 14 republiških komitejev. S pred- 
loženim odlokom se določajo organi, organizacije in skupnosti, ki v skladu s 
30. členom zakona o sistemu državne uprave, ki je bil sprejet lansko leto, de- 
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legirajo svoje predstavnike v posamezne republiške komiteje. 2e z zakonom 
je določeno, da se v sestavo komitejev vključujejo republiški upravni organi, 
samoupravne interesne skupnosti za območje republike, organizacije združe- 
nega dela in tudi druge samoupravne organizacije in skupnosti. 

Določeno število članov posameznih komitejev naj bi imenoval tudi Iz- 
vršni svet praviloma izmed javnih in družbenih delavcev, ki delajo na takih 
področjih. Odlok torej pomeni samo izpeljavo in konkretizacijo zakonskih do- 
ločb o sestavi posameznih komitejev. V splošnih določbah pa napotuje tudi na 
način delovanja komitejev, ki bo podrobneje urejen z njihovimi poslovniki. 
Kot je bilo poudarjeno že ob sprejemu sistemskega in organizacijskega zakona, 
pomenijo kolegijski upravni organi — v tem primeru republiški komiteji — 
obliko odpiranja uprave do združenega dela in drugih družbenih dejavnikov, 
vključno s samoupravnimi interesnimi skupnostmi. Pri komitejih gre torej v 
bistvu tudi že za uveljavljanje načel kolektivnega vodenja upravnega organa. 

K večjemu podružbljanju dela državne uprave bodo poleg že uveljavlje- 
nih republiških družbenih svetov, ki so s svojimi mnenji in stališči že po- 
membno vplivali na reševanje vprašanj na posameznih področjih, prispevali 
tudi družbeni sveti za upravna področja ali za upravne organe. Po dosedanjih 
razmišljanjih naj bi bili nekateri od teh družbenih svetov ustanovljeni tudi 
za področja, za katera so oblikovani republiški komiteji. Ta vidik je torej po- 
trebno upoštevati tudi sedaj, ko obravnavamo sestavo posameznih republiških 
komitejev, čeprav se seveda vloga in sestava družbenih svetov razlikuje od 
vloge in sestave komitejev. 

Naj povem, da je bil osnovni kriterij pri sestavi komitejev, da se vanje 
vključijo vsi tisti dejavniki, katerih trajno in organizirano sodelovanje je 
potrebno za uspešno reševanje vprašanj na področju, za katerega je ustanov- 
ljen komite. Sestava posameznega republiškega komiteja je torej odvisna od 
števila in vrste subjektov, ki delujejo na posameznem področju tako, da se 
zagotovi že predhodno usklajevanje interesov in delovanja na tem področju. 
Raznovrstnost področij in značaj nalog republiškega komiteja je torej tisto, 
kar pogojuje njegovo konkretno sestavo in število članov. 

V sestavo posameznih republiških komitejev so vključeni skladno s si- 
stemskim zakonom tudi tisti republiški upravni organi, ki morajo glede na 
svoje naloge, stalno in obsežnejše, zlasti pa organizirano sodelovati v drugih 
komitejih. Med delovnimi področji republiških upravnih organov namreč ob- 
stajajo stične točke in mejne naloge, ki narekujejo trajno in intenzivnejše so- 
delovanje, kot ga je sicer mogoče zagotoviti v drugih oblikah in načinih med- 
sebojnega sodelovanja, ki ga sicer že ureja zakon. 

Število upravnih organov, ki so vključeni v komiteje, je dokaj različno. 
Naj omenim republiški komite za družbeno planiranje in republiški komite 
za zakonodajo, ki delujeta na širših področjih in glede na svojo funkcijo 
povezujeta predvsem republiške upravne organe, medtem ko so v republiš- 
kih komitejih za področja družbenih dejavnosti predvsem zastopane samouprav- 
ne interesne skupnosti in organizacije združenega dela s teh področij. V komi- 
tejih s področja gospodarstva pa so zastopana predvsem splošna združenja in 
Gospodarska zbornica Slovenije. 

Dejstvo, da predstavljajo upravni organi v nekaterih komitejih večino 
članov, po mnenju Izvršnega sveta ni v nasprotju z opredelitvami sistemskega 
zakona niti ne more ovirati operativnosti dela republiškega komiteja. Na- 

28* 
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sprotno, že na ravni upravnih organov usklajena stališča lahko prispevajo k 
učinkovitejšemu delu posameznih upravnih organov in samega Izvršnega sveta, 
ki je odgovoren za usklajevanje dela republiške uprave. 

Samoupravne interesne skupnosti so v vseh primerih vključene v ustrezne 
republiške komi tej p. Ker pa je organiziranost samoupravnih interesnih skup- 
nosti na posameznih področjih različna — na nekaterih področjih deluje več 
samoupravnih interesnih skupnosti, na drugih pa samo ena — je tudi njihovo 
število v ustreznih komitejih različno. Podobno velja tudi za splošna združenja 
in Gospodarsko zbornico. V skladu z njihovo organiziranostjo in delitvijo na- 
log so prvenstveno zastopana splošna združenja, Gospodarska zbornica pa je 
zastopana le tedaj, če gre za splošnejše naloge, ki jih lahko pokriva samo 
zbornica. Predlog odloka je bil pripravljen skupaj z Gospodarsko zbornico. 

Posamezne organizacije združenega dela so neposredno vključene v po- 
samezne komiteje le izjemoma, in sicer takrat, če je njihova dejavnost speci- 
fična, ali pa če gre za njihov poseben pomen na določenem področju. Tako sta 
npr. Luka Koper in Splošna plovba Piran vključeni v Republiški komite za pro- 
met in zveze. V komitejih pa so pogosteje zastopane visokošolske delovne orga- 
nizacije ter strokovne inštitucije, pri čemer je bil upoštevan tudi teritorialni 
vidik. S predlaganimi amandmaji Izvršnega sveta se njihova udeležba še 
povečuje. 

Naj opozorim, da je bilo v Skupščini že ob sprejemu sistemskega zakona 
sprejeto stališče, da predstavnikov družbenopolitičnih in družbenih organiza- 
cij ni mogoče vključevati v sestavo republiških komitejev. Zato na primer 
Sindikat ni vključen v Republiški komite za delo, Zveza združenj borcev in 
Republiška konferenca za rehabilitacijo invalidov nista vključeni v Republiški 
komite za borce in vojaške invalide ipd., čeprav je bilo v razpravi na ta vpra- 
šanja večkrat opozorjeno. Povezavo s temi organizacijami bo mogoče zagoto- 
viti prek članov, ki jih bo imenoval Izvršni svet, udeležbo teh organizacij pri 
obravnavi vprašanj, za katera so zainteresirane, pa omogoča tudi 4. člen pred- 
laganega odloka. 

Za delovanje republiških komitejev in za uveljavljanje odgovornosti nji- 
hovih članov so pomembni tudi kadrovski kriteriji. Za člane komitejev bo 
treba določiti take predstavnike, ki bodo lahko vsebinsko zastopali stališča in 
pri odločanju v komitejih ravnali v skladu s smernicami organov, organiza- 
cij in skupnosti, ki so jih delegirali. 

Kot je predvideno v odloku, bo Izvršni svet s svojim aktom poimensko 
ugotovil, koga so organi, organizacije in skupnosti delegirale za člane komi- 
tejev. V skladu s pobudo skupščinske Komisije za volitve, imenovanja in ad- 
ministrativne zadeve bo predlog konkretne sestave komitejev predložen tudi 
Koordinacijskemu odboru za kadrovska vprašanja pri Predsedstvu Republiške 
konference SZDL. 

Izvršni svet je na podlagi pripomb iz razprav pripravil amandmaje, ki 
ste jih prejeli. Skupnost slovenskih občin ni več udeležena v posameznih re- 
publiških komitejih, v večji meri pa so v ustrezne komiteje vključene znan- 
stvene in strokovne organizacije ter najpomembnejši dejavniki s področja 
družbenega sistema informiranja. Povečano je tudi število članov, ki jih bo 
Izvršni svet imenoval izmed strokovnih in družbenih delavcev v posamezne 
komiteje. Izvršni svet meni, da predlagani amandmaji ustrezno sledijo pri- 
pombam iz dosedanjih razprav in da pomenijo izboljšanje predlaganih rešitev. 
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V razpravah so bile dane še nekatere druge pripombe in mnenja, ki jih 
predlagatelj ni mogel upoštevati, razloge za to pa je Izvršni svet podrobnje 
navedel v obrazložitvi svojih amandmajev. 

Naj še povem, da je Družbenopolitični zbor na seji dne 9. aprila soglasno 
sprejel predlog odloka z amandmaji, ki jih je predložil Izvršni svet. 

Izvršni svet bo v skladu s svojo odgovornostjo za usmerjanje in usklaje- 
vanje dela republiških upravnih organov pozorno spremljal delo republiških 
komitejev, zlasti z vidika njihove učinkovitosti in "operativnosti. V analizi o 
uresničevanju zakonov s področja državne uprave, ki bo predložena Skupščini 
v začetku naslednjega leta, bo Izvršni svet v skladu s sklepom Družbenopoli- 
tičnega zbora še posebej poročal o delovanju republiških komitejev in o iz- 
kušnjah iz njihovega dela. 

Na včerajšnji seji je Izvršni svet sprejel tudi stališča k amandmajem, 
ki sta jih predložila delegacija iz občine Krško in skupina delegatov s pod- 
ročja gospodarstva, okoliš 35. Ljubljana-Vič-Rudnik. Stališča Izvršnega sveta 
ste prejeli danes. Izvršni svet se ni strinjal z amandmaji delegacije iz občine 
Krško k 13. in 15. členu predloga odloka. Razlogi za to so navedeni v gradivu, 
ki ste ga danes prejeli in jih zato ne bi ponavljala. Poudarim naj le, da je 
Izvršni svet menil, da bi nadaljnje vključevanje splošnih združenj v posa- 
mezne republiške komiteje, konkretno v Republiški komite za energetiko, indu- 
strijo in gradbeništvo, pomenilo povečevanje števila članov, s tem pa tudi 
zmanjševanje operativnosti komitejev in spreminjanje njihove notranje 
strukture. 

Glede vključitve splošnega združenja celulozne, papirne in papirno-prede- 
lovalne industrije v Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
je predlagatelj menil, da gre predvsem za občasno sodelovanje tega združenja 
pri obravnavi specifičnih vprašanj s področja papirno-predelovalne industrije 
in da gre predvsem za povezovanje papirne-predelovalne industrije z gospo- 
darskimi organizacijami s področja gozdarstva. Sodelovanje zainteresiranih 
subjektov pri delu komitejev, ne da bi ti bili vključeni kot člani, pa kot sem 
že omenila, omogoča 4. člen predlaganega odloka. Ta zavezuje predsednike re- 
publiških komitejev, da ob obravnavi posameznih vprašanj povabijo k sode- 
lovanju vse zainteresirane dejavnike. Kljub temu pa bo Izvršni svet z ustrezno 
kadrovsko sestavo skušal zagotoviti, da bodo zlasti v Republiškem komiteju 
za energetiko, industrijo in gradbeništvo ustrezno zastopani tudi interesi pa- 
pirno-predelovalne industrije oziroma območja, za katera je značilna ta de- 
javnost, ne da bi spreminjali v. predlogu odloka predlagano sestavo tega 
komiteja. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet predlaga Zboru občin, da 
sprejme predlog odloka o sestavi republiških komitejev z amandmaji Izvrš- 
nega sveta. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Predlog odloka ste prejeli. 
Prejeli ste tudi amandmaje Izvršnega sveta in amandmaja skupine delegatov 
iz občine Krško. 

Predlog odloka so obravnavali Odbor za družbenopolitični in komunalni 
sistem, Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. Želijo poroče- 
valci odbora in komisij poročila ustno dopolniti? (Ne.) 
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Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne 
želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta, ki so razvidni iz nje- 
govega dopisa z dne 8. 4. 1980, in sicer k 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16. in k 
17. členu predloga odloka. 

Vprašujem poročevalce delovnih teles zbora in Skupščine, če s temi amand- 
maji soglašajo? (Da.) 

Glede na to, da se vsi amandmaji nanašajo na sestavo posameznih repu- 
bliških komitejev, predlagam, da o vseh amandmajih Izvršnega sveta glasu- 
jemo skupaj. Vprašujem delegate ali s katerim od teh amandmajev predlaga- 
telja ne soglašate? Če je namreč kateri od amandmajev sporen, bi o tem 
amandmaju glasovali posebej. (Ne.) 

Ugotavljam, da o vseh amandmajih Izvršnega sveta lahko glasujemo 
skupaj. 

Kdo je za amandmaje Izvršnega sveta? (59 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta soglasno sprejeti. 
Vprašujem delegata iz občine Krško, ali glede na obrazložitev Izvršnega 

sveta vztraja pri amandmajih? (Ne.) 
Ugotavljam, da je delegat iz občine Krško umaknil amandmaja, zato 

o teh amandmajih ne bomo glasovali. 
Tako moramo glasovati še o predlogu odloka v celoti. Kdor je za predlog 

odloka, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi in o razdelitvi skupnega zne- 
ska deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih 
organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1980. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. Iz- 
vršni svet je za svojega predstavnika določil Mihajla Madžaroviča, načelnika za 
izvajanje proračuna v Republiškem sekretariatu za pravosodje, upravo in pro- 
račun. Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) 

Predlog odloka ste prejeli. Obravnavala sta ga Odbor za finance in Za- 
konodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita po- 
ročevalca odbora in komisije besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Prejeli smo pismeni prispevek 
Skupščine Ptuj. Besedo ima Feliks Taciga, delegat iz občine Ptuj. 

Feliks Taciga: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegacija je obravnavala predlog odloka in sprejela naslednjo pripombo 
v zvezi z razdelitvijo skupnega zneska deviz. Po odloku iz leta 1979 — Uradni 
list SRS, št. 38/79 — je bil občini Ptuj zagotovljen devizni znesek v višini 
60 000 dinarjev. S sedanjim odlokom, ki je v skladih s stabilizacijskimi usme- 
ritvami, pa se je ta kvota znižala na 10 000 dinarjev. Skupščina občine Ptuj je 
za potovanje delegacije Občinske konference SZDL Ptuj v Frankfurt na obisk 
k našim delavcem, ki so na začasnem delu v tujini, in za kulturno-umetniško 
društvo Sava že porabila 8064 dinarjev. Tako znaša razpoložljivi znesek samo 
še 1936 dinarjev. 
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Iz predloga odloka je razvidno, da celotno znižanje skupnega zneska deviz 
znaša 24 %, za občino Ptuj pa kar 80 %. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Da.) Be- 
sedo ima Mihajlo Madžarovič, načelnik za izvajanje proračuna v Republiškem 
sekretariatu za pravosodje, upravo in proračun. 

Mihajlo Madžarovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! V zvezi s pripombo skupine delegatov iz občine Ptuj dajemo na- 
slednje pojasnilo. Pri zniževanju skupnega zneska deviz v višini 50,6 mili- 
jonov dinarjev v konvertibilnih valutah je Izvršni svet izhajal predvsem iz 
naslednjih kriterijev: 

Zneski za znižanje deviznih pravic so bili usklajeni s tistimi upravičenci, 
ki razpolagajo z večjimi deviznimi pravicami. Pri vseh ostalih upravičencih, 
ki razpolagajo z manjšimi zneski deviznih pravic, pa je Izvršni svet izhajal 
predvsem iz porabe deviznih sredstev v letu 1979. Upošteval je, da nobenemu 
upravičencu niso bila dodeljena manjša devizna sredstva kot je bila poraba v 
letu 1979. Skupščini občine Ptuj so bila z odlokom za leto 1980 dodeljena ne- 
blagovna devizna sredstva v višini 60 000 dinarjev v konvertibilni valuti. Pri 
zniževanju deviz za 50 000 dinarjev je bila upoštevana poraba v letu 1979, ki je 
po podatkih Narodne banke Slovenije znašala 3128 dinarjev. Tako novi znesek 
deviz po predlagani spremembi odloka v višini 10 000 dinarjev še vedno pred- 
stavlja trikratno povečanje v primerjavi s porabo deviz v letu 1979. 

Ne glede na takšno znižanje deviznih sredstev se postavlja vprašanje, če 
bi občina Ptuj lahko porabila zagotovljene devizne pravice, za katere mora 
imeti tudi dinarsko kritje, saj so sprejele omejitve, ki izhajajo iz zveznega 
zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za izpla- 
čevanje dnevnic za službena potovanja. V primeru, da bodo omenjena deviz- 
na sredstva občini Ptuj v letu 1980 nujno potrebna za izvrševanje njenih na- 
log, pa je mogoče te devizne pravice zagotoviti občini Ptuj tudi s sklepom 
Izvršnega sveta iz nerazporejenih sredstev republike za leto 1980. Hvala 
lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Vprašujem delegata iz občine 
Ptuj, ali je zadovoljen z odgovorom Izvršnega sveta? (Da.) 

Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

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

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog za izda- 
jo zakona o igrah na srečo. 

Predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona je Skupščini predlo- 
žil v obravnavo njen Izvršni svet. Izvršni svet je za svoje predstavnike do- 
ločil Slavka Polaniča, namestnika republiške sekretarke za finance, in Zvon- 
ka Drakslerja, pomočnika republiške sekretarke za finance. Želita predstavnika 
predlagatelja besedo? (Ne.) 

Predlog za izdajo zakona in teze za osnutek zakona ste prejeli. Obravna- 
vali so ga Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Odbor za finance, 
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Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Zakonodaj no- 
pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. Želijo poročevalci 
delovnih teles zbora in Skupščine poročila ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima Gorazd Marinček, delegat mesta Ljub- 
ljane. 

Gorazd Marinček: Tovarišice in tovariši delegati! Želel bi raz- 
pravljati o uporabi loterijskih sredstev, ki je opredeljena v predlogu za izdajo 
zakona, in sicer na 9. strani v drugem odstavku. Letos, 21. aprila je zasedal 
Koordinacijski odbor za družbene organizacije in društva pri Predsedstvu RK 
SZDL Slovenije. Izkazalo se je, da o tem ni sklepal Koordinacijski odbor kot 
organ, temveč, da gre za mnenje delovne skupine. Ne glede na to, pa bi rad 
povedal, da je naša skupina delegatov in tudi Izvršni odbor Zveze organizacij 
za tehnično kulturo Slovenije mnenja, da je obrazložitev v tem odstavku, da 
se v obstoječi praksi loterijska sredstva že nekaj let ne uporabljajo za dejav- 
nosti na področju tehnične kulture, zelo površna. Vsi vemo, da ni dogovorje- 
nih in družbeno verificiranih načel za zagotavljanje materialnih pogojev za 
delovanje organizacij tehnične kulture. Kulturne in telesno-kulturne organi- 
zacije lahko te probleme rešujejo v ustreznih samoupravnih skupnostih. Vsi pa 
se zavedamo pomena tehnično kulturnih dejavnosti tako pri vzgoji, izobra- 
ževanju in poklicnemu usmerjanju mladine, kot tudi pri pospeševanju našega 
tehnološkega in gospodarskega razvoja ter pri izvajanju koncepta splošne 
ljudske obrambe. To potrjuje tudi razstava inovacij narodnoosvobodilne borbe. 

Zato predlagamo, da se pred pripravo osnutka tega zakona pri Republiš- 
ki konferenci SZDL Slovenije medsebojno uskladijo stališča družbenih orga- 
nizacij s socialno humanitarnega, telesnonkulturnega in tehnično-kulturnega 
področja o delitvi in uporabi loterijskih sredstev. Pri tem naj bo tudi izhodiš- 
če, da je potrebno tehničnokulturnim organizacijam omogočiti dejavnost in 
zagotavljati del materialnih sredstev za tiste akcije, ki so družbenega pomena. 
Prav tako je potrebno tem organizacijam zagotoviti nove vire financiranja, če 
se npr. dosedanji viri ukinejo,,saj vsak izpad sredstev lahko ogrozi izvajanje 
določenega dela dejavnosti. Rad bi tudi opozoril, da je v veljavnem zakonu 
izrecno navedeno, da pri loterijskih sredstvih participira tudi Zveza organi- 
zacij za tehnično-kulturo, vendar zadnjih pet let ta organizacija ni sodelovala 
pri dogovarjanju o kriterijih za razdeljevanje loterijskih sredstev. Hvala 
lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Vprašujem predstavnika 
SZDL, ali sprejema pobudo delegata iz mesta Ljubljane? (Da.) 

Pismenih prijav k tej točki dnevnega reda ni. Zbor obveščam, da se to- 
variš Igor Janžekovič, predsednik Loterijskega sveta, zaradi bolezni ni mogel 
udeležiti današnje seje zbora. Sporočil pa je, da soglaša s stališči naših de- 
lovnih teles in Republiške konference SZDL. 

Zeli še kdo besedo? (Da.) Besedo ima Zvonko Draksler, pomočnik repu- 
bliške sekretarke za finance. 

Zvonko Draksler: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Delegat iz mesta Ljubljane je opozoril, da je v sedanjem zakonu do- 
ločeno, da se loterijska sredstva uporabljajo tudi za dejavnost organizacij za 
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tehnično kulturo. To je sicer določeno v veljavnem zakonu, vendar pa je bil 
pred petimi leti v okviru SZDL dosežen dogovor, da se loterijska sredstva 
uporabljajo samo za socialno-humanitarne organizacije in se dejansko že 5 
let uporabljajo samo za te namene. Pri predlogu za izdajo zakona smo zato iz- 
hajali iz političnega dogovora, ki je bil dosežen v okviru SZDL. Z rešitvami, 
opredeljenimi v predlogu za izdajo zakona, v celoti soglaša Koordinacijski 
odbor za družbene organizacije in društva pri Predsedstvu RK SZDL. Koor- 
dinacijski odbor soglaša tudi z rešitvami glede uporabljanja loterijskih sred- 
stev. Zato pri tem ne izhajamo le iz prakse, temveč iz dogovora, ki je bil do- 
sežen v okviru SZDL. 

Ce bodo v razpravi stališča spremenjena, potem bomo to upoštevali tudi 
pri pripravi zakona, v nasprotnem primeru, pa bomo izhajali iz dogovora, ki 
je bil dosežen. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zbor obveščam, da je v poro- 
čilu našega Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem prišlo do napa- 
ke. Začetek 3. odstavka se pravilno glasi: »Predstavnik Republiške zveze za 
telesno kulturo...«, ne pa »Predstavnik Sveta za telesno kulturo pri RK 
SZDL ...« kot je sedaj zapisano. 

Zeli še kdo besedo? (Da.) Besedo ima Feliks Taciga, delegat iz občine Ptuj. 

Feliks Taciga: Tovarišice in tovariši delegati! Problematika iger 
na srečo je po sedanji ureditvi v naši republiki urejena v več predpisih. Tako 
se za prirejanje iger na srečo smiselno uporabljajo določbe bivšega zveznega 
temeljnega zakona o igrah na srečo — Uradni list FLRJ št. 22/62 in Uradni 
list SFRJ št. 16/65, vprašanja o izdajanju dovoljenj za prirejanje iger na srečo 
ter o sistemu posebnih iger na srečo v igralnicah so urejena z zakonom o ig- 
rah na srečo — Uradni list SRS št. 29/65, vprašanja o statusu in dejavnosti 
Loterijskega zavoda Slovenije pa so urejena z zakonom o Loterijskem zavodu 
Slovenije — Uradni list SRS, št. 54/72. Vso to materijo je potrebno uskladiti 
z zakonom o združenem delu in z drugimi pozneje sprejetimi zakoni. Navede- 
na uskladitev se bo opravila tako, da bo glede vseh vrst iger na srečo veljal 
en zakon. 

Po predlogu za izdajo zakona smejo igre na srečo prirejati samo družbe- 
ne organizacije in društva, po varianti pa družbene pravne osebe, razen orga- 
nizacij združenega dela in društev. Po našem mnenju naj se sprejme varianta, 
saj so tudi do sedaj smele prirejati igre na srečo družbene pravne osebe. Vari- 
anta je širša, saj daje možnost prirejanja iger na srečo širšemu krogu družbe- 
nih pravnih oseb. 

Po sedanji ureditvi izdaja dovoljenje za prireditev iger na srečo občinski 
upravni organ, če se srečka ali tombolske tablice prodajajo samo na območju 
ene občine. V primeru, da se prodajajo na območju dveh ali več občin pa Re- 
publiški sekretariat za finance. Po predlogu naj bi ta dovoljenja izdajal pri- 
stojni občinski upravni organ za finance, in sicer v tisti občini, v kateri ima 
prireditelj sedež, pri čemer se lahko srečke oziroma tombolske tablice pro- 
dajajo na območju cele Slovenije. Po varianti pa naj bi izdajal ta dovoljenja 
pristojni občinski upravni organ za finance občine, na katerem območju ima 
prireditelj sedež, pri čemer se lahko srečke ali tombolske tablice prodajajo 
samo na območju ene občine. Po našem mnenju naj se črta varianta, saj ni 



/ 

/ 

Zbor občin 

nobenih ustreznih razlogov za omejitev prodaje srečk in tombolskih tablic na 
območju samo ene občine. 

Po predlogu lahko prireditelj priredi loterijo ali tombolo praviloma samo 
enkrat na leto. Varianta pa določa, naj se to črta. Tudi po našem mnenju naj 
se črta ta določba. 

V primerjavi z obstoječo ureditvijo je predlagana nova rešitev, po kateri 
ni potrebno posebno dovoljenje za prireditev igre na srečo, če se igra prireja 
v okviru kulturnega ali zabavnega programa prireditelja in če skupna vred- 
nost srečk oziroma tombolskih tablic ne presega zneska v višini 50 000 dinar- 
jev. S tem bi bile zajete predvsem tiste igre, ki se prirejajo v manjšem obse- 
gu v okviru različnih kulturnih in zabavnih prireditev in kjer redni posto- 
pek ne bi bil potreben. Vendar pa bi moral prireditelj takšne igre o tem ob- 
vestiti upravni organ. Pravila za igre na srečo sprejema pristojni organ prire- 
ditelja, potrdi pa jih organ, ki izda dovoljenje za p-rirejanje teh iger. 

Glede opredelitve vsebine pravil iger na srečo sta predlagani dve možno- 
sti. Po prvi naj bi se vsebina pravil podrobneje opredelila že v samem zakonu, 
po drugi pa naj bi ise to uredilo z izvršilnim predpisom Republiškega sekre- 
tariata za finance. Z vidika uresničevanja resolucije o zakonodajni politiki v 
republiki je sprejemljivejša druga možnost. 

Po predlogu se posebne igre na srečo kot je ruleta in podobno, lahko pri- 
rejajo le v turističnih krajih, ki imajo primerno število sodobno urejenih ho- 
telskih obratov z najmanj 1000 ležišči in v katerih je bilo v zadnjih treh le- 
tih pred izdajo dovoljenja povprečno najmanj 2000 prenočitev tujih turistov 
na leto. Variantni dodatek določa, da se lahko' igre na igralne avtomate in 
druge posebne igre na srečo, kjer je razmerje med stavo in dobitkom majhno, 
razmerje določi Republiški sekretariat za finance, prirejajo tudi v drugih tu- 
rističnih krajih. 

V dosedanji praksi so namreč iz nekaterih manjših turističnih krajev pri- 
hajali predlogi, da naj bi se pogoji za prirejanje posebnih iger na srečo ubla- 
žili in da naj bi se igralnice bodisi z vsemi ali z nekaterimi posebnimi igra- 
mi na srečo odprle tudi v teh krajih. Po predlagateljevem mnenju iz politič- 
nih razlogov ne kaže odpirati nove igralnice, vendar pa bi bilo mogoče raz- 
mišljati tudi o tem, da se v nekaterih manjših turističnih krajih dopustijo 
določene manjše ali manj hazardne igre. Te vrste iger naj bi določil Republiški 
sekretariat za finance, drugi pogoji za prirejanje takih iger pa naj bi ostali 
nespremenjeni — igrajo lahko samo tujci, igra se za tujo valuto, itd. 

K drugim določbam nimamo pripomb. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi nihče 
več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme nasled- 
nji sklep: 

1. predlog za izdajo zakona o igrah na srečo se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine, pripombe 
skupin delegatov in pripombe iz razprave delegatov na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
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Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za 
varnost jedrskih naprav. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni 
svet. Izvršni svet je za svojega predstavnika določil dr. Vinka Ravnikarja, glav- 
nega republiškega sanitarnega inšpektorja. Želi predstavnik predlagatelja be- 
sedo? (Da.) Besedo ima dr. Vinko Ravnikar. 

Dr. Vinko Ravnikar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupščina SFRJ je decembra leta 1976 sprejela zakon o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji, ki je bil objavljen v Uradnem listu SFRJ št. 54/76. 
Ta zakon ureja določena vprašanja s področja varstva pred ionizirajočimi se- 
vanji, ureditev nekaterih vprašanj pa prepušča tudi republikam. Zato tega zvez- 
nega zakona, brez ustreznega republiškega zakona, ni mogoče v celoti izvajati. 

Republiški zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukre- 
pih za varstvo jedrskih objektov in naprav naj bi določal: organ, ki izdaja do- 
voljenje za lokacijo, poskusno obratovanje in pogon jedrskih naprav; organ, ki 
izdaja dovoljenje za nabavo in uporabo radioaktivnih snovi; organ, ki odreja 
evakuacijo; organ, ki ga je treba obvestiti v primeru prevelike obsevanosti, 
ali kontaminacije; organ, ki skrbi za evidenco in nadzoruje izvajanje zakona 
in ukrepov za varstvo pred ioniziraj očimi ^sevanj i; organizacije, ki opravljajo 
meritve kontaminiranosti okolja; organizacije, ki merijo izpostavljenost de- 
lavcev in prebivalstva pred ionizirajočim sevanjem; organizacije, ki merijo 
kontaminiranost stvari, zraka in delovnih prostorov ter preverjajo brezhib- 
nost inštrumentov in varnostnih sredstev, ter organizacije, ki izvršujejo de- 
kontaminacijo. 

Z zakonom bodo opredeljene tudi naloge nosilcev izvajanja varstva in 
ukrepov, prav tako pa tudi način financiranja izvedbe opravil za to področje. 
Tako bo'vzpostavljen sistem izvajanja varstva pred ionizirajočimi sevanji in o 
ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav, ki bo skupaj z zveznim za- 
konom predstavljal celoto. Zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi se- 
vanji in o ukrepih za varnost jedrskih naprav je potrebno še posebej sprejeti 
zaradi skorajšnjega pričetka delovanja Nuklearne elektrarne Krško. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije zato predlaga zboru, da sprejme ta predlog za iz- 
dajo zakona. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se zaveda pomembnosti vprašanj, 
ki jih mora razrešiti zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji o 
ukrepih za varnost jedrskih naprav. Zato bo pri izdelavi osnutka zakona vse- 
kakor upošteval mnenja in priporočila delovnih teles Skupščine in zborov. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Predlog za izdajo zakona ste prejeli. 
Obravnavala sta ga Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Zako- 
nodaj no-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita po- 
ročevalca odbora in komisije besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo ni. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, 
da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi seva- 
nji in o ukrepih za varnost jedrskih naprav se sprejme. 
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2. Osnutek zakona pripravi Izvršni -svet Skupščine SR Slovenije. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 14. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet 
in za svojega predstavnika določil tovariša Darka Marolta, podsekretarja v 
Republiškem komiteju za promet in zveze. Tovariš Marolt, želite besedo? (Ne.) 

Predlog za izdajo zakona ste dobili. Obravnavala sta ga Odbor za druž- 
benopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
zboru tudi poročala. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 

^ Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Slavica Robida, delegatka iz 
občine Ljubljana-Bežigrad. Prosim! 

Slavica Robida: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati. Na naši delegatski seji smo delegati razpravljali o tem zakonu in imeli 
naslednje pripombe: 

Ob obravnavi predloga za izdajo zakona so delegati zavzeli stališče, da je 
potrebno sedanje stanje, v katerem se nahajajo žičnice, čim prej odpraviti. 
V prvi vrsti bi se bilo potrebno dogovoriti za enoten uvoz posameznih znamk 
žičničnih naprav, ki bi ustrezala specifiki terena. Da to ni težko, dokazuje ne- 
davno sklenjeni zvezni dogovor o uvozu le določenih znamk težkih tovornja- 
kov. Le na tak način bo omogočena tehnična standardizacija žičničnih naprav 
ter redno vzdrževanje. Glede na stalen porast interesa za smučanje in vse 
večjo potrebo po novih žičnicah ter napravah bi kazalo v proizvodnjo teh na- 
prav vključiti tudi domačo industrijo, ki bo sposobna opravljati tudi vzdrže- 
valna dela. V novi zakonodaji bi morali upoštevati, da ne bodo vzdrževalna 
dela prepuščena vzdrževalcu, tako kot do sedaj. Vzdrževalna dela bi morale 
opravljati pooblaščene organizacije združenega dela oziroma servisi, uvoz 
takih naprav, za katere ni zagotovljenega servisa, pa je potrebno preprečiti. 

Še posebno je treba veliko pozornosti posvetiti vprašanju strokovnosti 
delavcev, ki žičnice tehnično upravljajo, še zlasti na napravah, ki jih uprav- 
ljajo civilno-pravne osebe oziroma društva ter hkrati tudi opredeliti sta- 
tus le-teh. Ob dejstvu, da je Slovenija zimsko-turistično privlačna, da pa ni 
povezav med posameznimi upravljalci žičničnih naprav, bi kazalo razmisliti o 
ustanovitvi republiške samoupravne interesne skupnosti žičničnih naprav, kaj- 
ti že je nekje slišati, da vsaka žičnica pripravlja svoj samoupravni sporazum 
za svojo SIS. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce ne, po- 
tem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Ob pri- 

pravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, predloge in mne- 
nja, dana v poročilih Zakonodajno-pravne komisije in pripombe iz razprave 
delegatov na seji zbora, tudi če ne zadevajo sam zakon, temveč vprašanja, o 
katerih je tovarišica Robidova govorila. Kdor je za tak sklep, naj prosim gla- 
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suje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog za izda- 
jo zakona o dopolnitvi zakona o javnih cestah, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona je Skupščini predložil v ob- 
ravnavo Izvršni svet in za svojega predstavnika določil tovariša Darka Ma- 
rolta, podsekretarja v Republiškem komiteju za promet in zveze. Tovariš Ma- 
rolt, želite besedo? (Ne.) 

Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek ste dobili. Izvršni svet pred- 
laga, da zbor obravnava predloženi akt v smislu drugega odstavka 250. člena 
poslovnika Skupščine tako, da hkrati obravnava in sprejema predlog za izda- 
jo zakona in osnutek, kar pomeni, da se združita prva in druga faza obrav- 
nave. Želi o takem predlogu Izvršnega sveta kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne, 
potem dajem predlog Izvršnega sveta na glasovanje. Kdor je za tak predlog, 
naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek sta obravnavala Odbor za 

finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni po- 
ročili. Želita poročevalca besedo? (Ne.) Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? 
(Ne.) Pismenih prijav ^-tudi ni. 

Ce ne, potem zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor nasled- 
nji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o javnih cestah, z osnut- 
kom zakona se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles, zbora in Skupščine. 
Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je 

kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek dogo- 
vora socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o skupnih 
temeljih vzgojnoizobraževalnega sistema. 

Osnutek dogovora je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni odbor Pred- 
sedstva Republiške konference Socialistične zveze Slovenije. Njegov pred- 
stavnik je tovariš Marjan Jelen, član Izvršnega odbora Predsedstva Repu- 
bliške konference. Tovariš Jelen, želite besedo? (Da.) Prosim! 

Marjan Jelen: Tovarišice in tovariši! Pobuda za pripravo dogovora 
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o skupnih osno- 
vah sistema vzgoje in izobraževanja je bila sprožena že leta 1978 v medrepu- 
bliški komisiji za reformo vzgoje in izobraževanja. Ker je dogovarjanje v tej 
komisiji potekalo z velikimi težavami, je dogovorjeno, naj se besedilo do- 
govora, ki ga je izdelala, ne pa tudi uskladila medrepubliška komisija, obrav- 
nava v sekciji za izobraževanje, znanost, kulturo in telesno kulturo Zvezne 
konference SZDL Jugoslavije. Na SZDL je potekalo tudi nadaljnje usklajeva- 
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nje. Svet za vzgojo in izobraževanje predsedstva Republiške konference SZDL 
Slovenije je obravnaval osnutek besedila dogovora ter ugotovil: 

1. Da postopek nastajanja dogovora ni bil dober, saj bi morala biti pot 
nastajanja besedila obratna. Na osnovi enotnih političnih izhodišč, dogovorje- 
nih v organih konference SZDL Jugoslavije, naj bi medrepubliška komisija 
za reformo pripravila osnutek besedila dogovora. 

2. Dogovor je bil zasnovan preobsežno, preveč podrobno s prevelikimi 
ambicijami, predvsem pa je vsiljeval model izpeljave reformnih načel v neka- 
terih republikah kot unificirani model. 

3. Socialistične republike in avtonomne pokrajine bi se morale dogovoriti 
o enotnih osnovah sistema, ne pa o nekaterih podrobnostih izpeljave, osnutek 
dogovora pa v mnogočem ponavlja resolucijo kongresa Zveze komunistov Ju- 
goslavije, ni pa jasen pri opredeljevanju enotnosti sistema. 

Na osnovi teh izhodišč se je oblikovala delovna skupina sekcije Zvezne 
konference SZDL, ki je pripravila sedanji osnutek dogovora, ki je v mnogo- 
čem boljši od prvotnega osnutka, vendar še vedno veljajo zanj nekatere ugo- 
tovitve Sveta za vzgojo in izobraževanje našega Predsedstva, na kar kažejo 
tudi razprava in stališča Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 
Besedilo sedanjega osnutka dogovora je največ, kar srno v dosedanjih uskla- 
jevanjih v okviru Zvezne konference SZDL Jugoslavije lahko uskladili. 

Slovenija se je ves čas zavzemala za to, da naj ne bi v dogovoru ponav- 
ljali ugotovitev, ki jih vsebujejo družbenopolitični dokumenti, zvezna ustava 
in zakon o združenem delu. Glede na enotnost jugoslovanskega prostora in 
možnosti ter potrebe po združevanju in poslovanju na celotnem jugoslovan- 
skem prostoru smo se zavzeli za to, da v dogovoru uredimo predvsem obvez- 
nosti republik in pokrajin, da v svojih zakonih in sistemskih rešitvah omo- 
gočajo oziroma zagotavljajo osnove za enake pravice učencev, študentov in 
delavcev v vseh republikah in pokrajinah. Pri tem smo zlasti poudarjali, da je 
vzgoja in izobraževanje ustavna pristojnost republik in pokrajin in da ni mo- 
goče z družbenim dogovorom podrobneje opredeljevati konkretnih rešitev, ki 
jih morajo na osnovi enotnih idejnih izhodišč in družbenoekonomskih odno- 
sov sprejemati delavci v združenem delu v vsaki republiki in pokrajini, upo- 
števajoč pri tem doseženi ekonomski, kulturni in izobrazbeni nivo. 

V Jugoslaviji smo pred kratkim podpisali družbeni dogovor o enotnih 
osnovah za klasifikacijo poklicev in strokovne usposobljenosti, ki ob upo- 
števanju dogovorjenih osnov za razvrščanje poklicev omogoča, da bodo doka- 
zila o doseženem znanju in prehodih na vzgojnoizobraževalne programe med 
posameznimi republikami lahko potekala nemoteno, upoštevajoč pri tem prin- 
cipe in zakonska določila, ki veljajo za vse udeležence izobraževanja ob vsto- 
pu v izobraževanje na različnih ravneh. Glede na to, da bodo sistemi izobraže- 
vanja v posameznih strokah različni, glede na posebne zahteve in razvoj teh- 
nologije oziroma organizacije dela, smo omenili, da bi moral dogovor o enot- 
nih osnovah sistema odpreti predvsem možnosti, da se bo samoupravno orga- 
nizirano združeno delo prek samoupravnih interesnih skupnosti za vzgojo in 
izobraževanje neposredno dogovarjalo in usklajevalo tako vzgojno izobraževal- 
ne programe, kot učno tehnologijo in učbenike, lahko pa se bodo tudi dogo- 
vorili, za skupno organizacijo in izvajanje nekaterih delov programov. To 
na nek način predvideva tudi 13. člen v drugi alinei, vendar ne dovolj gibljivo 
in premalo stimulativno. Konkretne pripombe, ki niso bile sprejete v dose- 
danjem dogovarjanju, se nanašajo na 10. in 11. člen. V SZDL smo ob insisti- 



30. seja 447 

ranju drugih republik in pokrajin, da se čim prej sklene dogovor, ocenili, da 
je nadaljnja pot usklajevanja v delegatski skupščini in prek nje v Skupščini 
SFRJ v skladu s pristojnostmi skupščin, ki so podpisniki tega dogovora. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Jelen. Predstavnik Iz- 
vršnega sveta pri tej točki je tovariš Jože Miklavc, pomočnik predsednice 
Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. Želi 
morda tovariš Miklavc besedo? (Ne.) 

Osnutek dogovora ste dobili. Dobili ste tudi stališča Izvršnega sveta in 
mnenje Republiškega sveta za vzgojo in izobraževanje. Danes pa ste prejeli 
na klop tudi predlog sklepa, ki naj ga sprejme naš zbor. 

Osnutek dogovora sta obravnavala Odbor za družbenopolitični in komu- 
nalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru poročala. Želita po- 
ročevalca besedo? (Ne.) Pričenjamo razpravo. Pismenih prijav ni. Želi kdo be- 
sedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Kristina Kobal iz občine Kranj. Prosim! 

Kristina Kobal: Na seji skupin delegatov v Kranju so se glede 
tega osnutka izoblikovala naslednja stališča: 

Podpiramo pobudo za sprejem dogovora, ki bo zagotovil v osnovah čim- 
bolj enoten sistem vzgoje in izobraževanja v SFRJ. Dogovor naj omogoči, da 
bodo na osnovi dogovora republike in pokrajini izoblikovale lasten sistem 
vzgoje in izobraževanja. Dogovor naj bo podlaga za nadaljnje samoupravno 
sporazumevanje in dogovarjanje med republikami in pokrajinama zaradi skup- 
nega in enotnega urejanja posameznih vprašanj. 

Programi skupne vzgojnoizobrazbene osnove ne morejo biti skupni stan- 
dard usmerjenega izobraževanja. Dopustiti je treba možnost pridobivanja stro- 
kovne izobrazbe zh določena dela in naloge tudi z delom skupne vzgojno iz- 
obrazbene osnove. V 4. členu je opredeljeno, da sestavljata osnovno vzgojo in 
izobraževanje predšolska in osnovnošolska vzgoja in izobraževanje, 6. člen pa 
določa, da traja osnovna vzgoja in izobraževanje 8 let. Zato menimo, da ta dva 
člena nista usklajena. Osnovna vzgoja in izobraževanje naj bosta v skladu z 
definicijo osnovne šole le splošno izobraževalna in naj ne vključujeta usposab- 
ljanja za določene poklice, kot to določa 6. člen. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Želi še kdo besedo? (Ne.) Ce ne, 
potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog sklepa, ki ste ga 
prejeli danes na klop. Sklep v bistvu povzema ugotovitve delovnih teles, ob- 
razložitev tovariša Jelena. Pridružujemo se mnenju, ki je bilo vsaj v enem 
delu pravkar izrečeno, tako da sklepa ne bi brali. Kdor je torej za tak sklep, 
naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom SFRJ in vlado Kanade 
o zavarovanju investicij. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije v tem zboru je tovarišica Jelka 
Zekar, ki pa trenutno ni navzoča. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Drago 
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Mirošič, namestnik predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelo- 
vanje. Zeli tovariš Mirošič besedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste dobili. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Pred- 
log zakona so obravnavali Odbor za finance, Komisija za mednarodne odnose 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila, Od- 
bor za finance pa tudi predlog odloka o soglasju k predlogu zakona. 

Želijo poročevalci besedo? (Ne.) Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Ce nihče, potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka 
o soglasju k predlogu zakona. Kdor je za tak predlog, naj prosim glasuje! (55 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju k pred- 
logu zakona. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dopolnitvi zakona o dovolitvi začasnega kredita SR Bosni in Hercegovini za 
obnovo objektov, ki jih je poškodoval potres v dneh 26. in 27. oktobra 1969. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije v tem zboru je tovariš Lojze 
Skok, ki ga ni v dvorani, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Slavko Pola- 
nič, namestnik republiške sekretarke za finance. Tovariš Polanič, želite be- 
sedo? (Ne.) 

Osnutek zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi pripombe Izvršnega sveta, da- 
nes pa ste prejeli na klop še predlog sklepa, ki naj ga sprejme naš zbor. Kot 
ste lahko videli je predlagano, da se odloži sklepanje o tem zakonu. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili, komisija pa tudi dodatno po- 
ročilo. Želita morda poročevalca besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da glede na mnenje Odbora za fi- 
nance, Zakonodajno-pravne komisije in stališče Izvršnega sveta z dne 17. 4. 
sprejme sklep, ki ste ga danes prejeli na klop. Kdor je za tak sklep, naj pro- 
sim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 19. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom SFRJ in Mednarodnim 
centrom za podjetja v družbeni lastnini v državah v razvoju, o sedežu Med- 
narodnega centra za podjetja v družbeni lastnini v.državah v razvoju. 

Predlog zakona je Skupščini predložila v soglasje Skupščina SFRJ. Pred- 
stavnik Izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je tovariš Drago Mirošič, 
namestnik predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje. To- 
variš Mirošič, želite besedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste dobili. Dobili ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Predlog 
zakona so obravnavali Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Komi- 
sija za mednarodne odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki so predložili 
pismena poročila, Komisija za mednarodne odnose pa tudi predlog odloka o so- 
glasju k predlogu zakona. 

Želijo poročevalci besedo? (Ne.) Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? 
(Nihče.) Ce ne, potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog 
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odloka o soglasju k predlogu zakona. Kdor je za, naj prosim glasuje! (57 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju k pred- 
logu zakona. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dajanju kreditov za obratna sredstva železniškim transportnim organizaci- 
jam združenega dela. , 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik m pokra- 
jin. Predstavnik naše delegacije je tovariš Lojze Skok, član naše delegacije, 
predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Slavko Polanič, namestnik republiške 
sekretarke za finance. Tovariš Polanič, želite besedo? (Ne.) Tovariš Skok, že- 
lite besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi pripombe Izvršnega sveta m 
predlog sklepa, ki naj ga sprejme naš zbor. Predlog sklepa ste prejeli danes na 
klop in kot ste iz njega lahko razbrali, je predlagano, naj zbor zavrne osnutek 
zakona. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-prav- 
na komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želijo poročevalci be- 
sedo? (Ne.) Želi še kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, potem dajem na glasovanje 
predlog sklepa, ki ste ga prejeli danes na klop. Kdor je za, naj prosim gla- 
suje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdrzal. 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Po prvem odstavku 30. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima de- 
legat v zboru pravico postaviti funkcionarjem Izvršnega sveta ali republiškim 
funkcionarjem, ki vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja, ki 
se nanašajo na njihovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanje 
lahko postavi delegat v zboru tudi predsedniku Skupščine, predsedniku zbora 
ali predsednikom delovnih teles, kakor tudi skupščini samoupravne interesne 
skupnosti za območje republike, kadar ta enakopravno odloča s pristojnim 
zborom. 

K tej točki dnevnega reda ste z gradivom za 32. sejo zbora prejeli vpra- 
šanje skuDine delegatov iz občine Slovenska Bistrica. Vprašanje Jožeta Vil- 
fana, delegata iz občine Ljubljana-Center, ste dobili z gradivom za 33. sejo, 
vprašanje skupine delegatov iz občine Ljubljana-Šiška z dne 1. aprila ste do- 
bili danes na klop, prav tako pa ste danes dobili na klop tudi vprašanje iz 
občine Šmarje pri Jelšah. 

Na vprašanje skupine delegatov iz občine Slovenska Bistrica bo odgovoril 
tovariš Andrej Miklavčič, namestnik predsednika Republiškega komiteja za 
energetiko, industrijo in gradbeništvo. Prosim, tovariš Miklavčič! 

Andrej Miklavčič: Tovarišice in tovariši! Skupina delegatov za 
Zbor občin in skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije za področje gospodarstva v Slovenski Bistrici sta na skupni seji dne 31. 
januarja sklenili, da v obeh zborih Skupščine SR Slovenije postavita njenemu 
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Izvršnemu svetu vprašanje, ali so mu znani razlogi, zaradi katerih aluminij ni 
vključen med proizvodne in storitvene dejavnosti, ki lahko pomembno prispe- 
vajo k pokrivanju rastočih potreb po aluminiju v republiki in zmanjšanju 
izvoza oziroma ustvarjanju deviznega suficita? Obe skupini delegatov sta iz- 
razili željo, da jim Izvršni svet odgovori na zastavljeno vprašanje na zasedanju 
obeh zborov 20. februarja. Ker pa tega na teh sejah iz razlogov, ki jih bom 
navedel, ni storil, sta skupini delegatov ponovno izrazili željo, da Izvršni svet 
na eni od sej zborov, najkasneje pa hkrati z oblikovanjem osnutka dogovora 
o temeljih plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985, odgovori na njuno 
vprašanje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da so mu delegati iz Slo- 
venske Bistrice postavili svoje vprašanje že v fazi delovne strokovne priprave 
zasnov za dogovor o temeljih plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985, ko 
iniciativni odbor za pripravo tega dogovora še zdaleč ni imel zbranih vseh 
gradiv asociacij združenega dela za 4. točko dogovora, ki govori o investicijskih 
programih za prihodnje srednjeročno obdobje. Delovne predloge je iniciativni 
odbor prejemal postopoma, kot mu jih je posredoval koordinacijski odbor za 
razvoj in ekonomsko politiko pri Gospodarski zbornici Slovenije. Le-ta je 
gradiva Uniala z naslovom »Temeljne smernice in elementi razvoja SOZD 
Unial za obdobje 1981—1985 z usmeritvami do leta 2000« posredoval inicia- 
tivnemu odboru 15. februarja. Zato smo Unial Maribor že pred sejo obeh zbo- 
rov, dne 20. februarja opozorili, da je postalo delegatsko vprašanje brezpred- 
metno, ker so smernice za razvoj industrije primarnega aluminija in njegove 
predelave v SR Sloveniji v celoti, kot jih je posredoval Unial Maribor, vklju- 
čene v delovna gradiva za pripravo dogovora o temeljih plana SR Slovenije za 
obdobje 1981—1985. 

Izvršni svet tudi sicer ugotavlja, da doslej še noben razvojni projekt v 
naši republiki ni bil deležen niti podpore niti zavrnitve. V teku je namreč po- 
globljeno proučevanje kompleksnih razvojnih možnosti v okviru planskih orga- 
nov in Gospodarske zbornice Slovenije, ki naj čim jasneje opredeli tako realne 
finančne kot tudi surovinske, energetske in plačilno-bilančne možnosti razvoja 
slovenskega gospodarstva, upoštevajoč vse vplive, ki nas povezujejo z enotnim 
jugoslovanskim trgom in svetovnim trgom. Razumljivo je, da bodo konkretne 
razvojne opredelitve temeljile tudi na razvojnih kriterijih za prihodnje plansko 
obdobje, ki so še v dodelavi in na osnovi katerih bo moralo predvsem zdru- 
ženo delo samo izvesti selekcijo svojih razvojnih želja in potreb in jih uskla- 
diti z realnimi možnostmi. 

Kot vsi ostali projekti mora na poti do oblikovanja dogovora o temeljih 
plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 te zapletene preizkušnje prestati 
tudi aluminijska industrija. Ničesar namreč ni mogoče opredeliti aprioristično. 
Vse predloge je treba temeljito proučiti in jih podvreči popolni konfrontaciji 
z omejitvenimi faktorji, da bi bil dokončen izbor najbolj ustrezen in uskla- 
jen z razvojnimi potrebami in realnimi materialnimi možnostmi Slovenije. 

Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije je do podrobnosti znano tako 
stanje kot sprejete razvojne usmeritve pri pridobivanju in predelavi aluminija 
v naši republiki. S tem ga je že v lanskem letu seznanila posebna njegova ko- 
misija, ki se je opredelila za nadaljnji razvoj lastne surovinske osnove na pod- 
ročju aluminija. Na tej osnovi so predelovalci oziroma uporabniki aluminija, 
pretežno iz naše republike, tudi že sklenili, da na osnovi izkazanih potreb po 
aluminiju združijo sredstva v višini 1,65 milijard dinarjev, kar predstavlja 
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skoraj 40 % potrebnih sredstev za rekonstrukcijo in povečanje zmogljivosti v 
tovarni glinice in aluminija Boris Kidrič, Kidričevo. 

Razvojne smernice te industrije pa bo potrebno v prihodnjih mesecih te- 
meljito pretehtati še z vidika potrebne količine, moči in cene elekrične ener- 
gije, ki je glavni omejitveni faktor, kakor tudi z vidika kompleksnega zagotav- 
ljanja surovine, to je aluminija, v celotni reprodukcijski verigi, ki zajema samo 
v naši republiki okoli 60 pomembnih delovnih organizacij, ki predelujejo ozi- 
roma v svojem proizvodnem postopku uporabljajo aluminij. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovarišico Jožico Jesenek spra- 
šujem, ali je zadovoljna z odgovorom? Sicer pa boste odgovor dobili kot obi- 
čajno tudi pismeno. 

Na vprašanje Jožeta Vilfana, delegata iz občine Ljubljana-Center, bo od- 
govoril tovariš Samo Zupančič, pomočnik predsednika Republiškega komiteja 
za promet in zveze. Prosim! 

Samo Zupančič: Spoštovane tovarišice in tovariši. Na 33. seji Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije, ki je bila dne 25. marca 1980, je tovariš Jože 
Vilfan, delegat iz občine Ljubljana-Center, postavil naslednje delegatsko vpra- 
šanje: 

Delegacija občine Ljubljana-Ctenter podpira sprejem predloga odloka o 
usmeritvi dela depozitov družbenopolitičnih skupnosti pri Narodni banki Slo- 
venije, vendar postavljamo naslednja vprašanja: 

a) kako je bilo mogoče, da smo gradili toliko letališč, očitno brez zagotov- 
ljenega gospodarskega zaledja in trdne finančne konstrukcije, in 

b) ali bomo po sprejetju tega odloka dobili oziroma lahko zagotovili nujno 
gospodarsko zaledje in ali imamo finančno konstrukcijo za uspešno delovanje 
letališč v prihodnosti? 

Odgovor pod a): Modernizacija in novogradnje letališč, izvedene zadnjih 
let v Sloveniji, temelje na določilih družbenega plana SR Slovenije, ki ga je 
dne 30. 7. 1976 sprejela Skupščina SR Slovenije. V točki 2.5.6 navedenega 
plana je bilo rečeno: »Letališka infrastruktura bo usposobljena na obstoječih 
letališčih, skladno z naraščajočim potniškim in blagovnim prometom. Razšir- 
jene in prenovljene bodo letališke zmogljivosti osrednjega slovenskega leta- 
lišča Ljubljana-Brnik in usposobljeno bo letališče v Mariboru, skladno s po- 
trebami družbenogospodarskega razvoja gravitacijskega območja in z dogovor- 
jeno prometno politiko v SR Sloveniji. Nadaljevala se bo izgradnja terciarnih 
letališč za potrebe športne in turistične aviacije. Sredstva za izvedbo teh nalog 
bodo zagotovile organizacije združenega dela letališke dejavnosti na podlagi 
medsebojnega samoupravnega sporazuma o temeljih plana, skupaj z uprav- 
ljalci poslovnih bank in zainteresiranimi organizacijami združenega dela, v ta 
namen pa se usmeri tudi del sredstev iz poštnih hranilnih vlog.« 

Podpisniki temeljev družbenega plana so torej s sprejetjem takega plana 
očitno ocenili, da za tako planirano letališko infrastrukturo obstaja gospo- 
darsko zaledje. Finančna konstrukcija za izgradnjo tako planirane letališke 
infrastrukture je bila razdelana v osnutku samoupravnega sporazuma o teme- 
ljih plana letališke mreže v SR Sloveniji za obdobje 1976—1980, ki je bila ob- 
javljena v prilogi Poročevalca dne 8. 11. 1976. 

V 5. členu tega sporazuma je bilo predvideno, da bodo podpisniki samo- 
upravnega sporazuma zagotovili sredstva za realizacijo programa v višini 250 
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milijonov dinarjev po cenah iz leta 1975, in sicer z združevanjem sredstev go- 
spodarstva po stopnji 0,28 % od osnove, za katero se plačuje davek na dohodek 
temeljnih organizacij združenega dela v višini 200 milijonov dinarjev, ter v 
obliki reeskontnih kreditqv iz sredstev hranilnih vlog pri Poštni hranilnici v 
višini 50 milijonov dinarjev. 

Akcije v zvezi s podpisovanjem samoupravnega sporazuma je prevzel ini- 
ciativni odbor za ustanovitev samoupravne interesne skupnosti za letališko 
dejavnost pri Gospodarski zbornici Slovenije, vendar je ni uspešno zaključil. 
Hkrati s potekom te akcije je objektivno grozila nevarnost, da Zvezni letalski 
inšpektorat zaradi dotrajanosti poletno-vzletne steze zapre letališče Ljubljana- 
Brnik. Zaradi tega je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dal v letu 1973 
Ljubljanski banki garancijo za kredit, ki naj začasno pokrije izpadlo zdru- 
ževanje sredstev ter omogoči realizacijo predvidenega programa razvoja, zla- 
sti pa nujno modernizacijo letališča Ljubljana-Brnik. Ker so bili takrat realni 
izgledi za uspešen zaključek akcije podpisovanja sporazuma o združevanju 
sredstev za letališko infrastrukturo, je bilo posojilo dano na relativno kratke 
odplačilne roke. 

Predvidene investicije letališke dejavnosti so bile glede na navedeno v ce- 
loti realizirane, vendar na račun kreditnih sredstev. Realizacija letališke infra- 
strukture pa ni bila predvidena na temelju posojil, niti ni letališče sposobno 
vračati z dohodkom iz redne dejavnosti v letališko infrastrukturo vložena 
sredstva v tako kratkih rokih, saj je finančna konstrukcija za modernizacijo 
letališke infrastrukture temeljila na pričakovanjih z združevanjem sredstev. 

Odgovor pod b): Odlok, kot ga predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije, ne bo direktno vplival na bodoči razvoj letališč, omogočil pa jim bo nor- 
malno delovanje in poslovanje ob zagotavljanju potrebne varnosti zračnega 
prometa. Na samo poslovanje in na finančne uspehe letališč bo imel vsekakor 
največji vpliv obseg prometa, ki ga bodo letališča uspela pridobiti, glede na 
moč svojega gospodarskega zaledja. Ob realizaciji predvidenega obsega pro- 
meta bodo letališča sposobna odplačevati posojila v sedaj podaljšanih rokih in 
drugih ugodnejših posojilih, hkrati pa bodo sposobna zagotavljati potrebno 
varnost zračnega prometa. 

Prav tako je za poslovanje letališč pomembno, če bodo v naslednjem 
srednjeročnem obdobju podpisniki temeljev planov ponovno predvideli zdru- 
ževanje sredstev za letališko infrastrukturo. V tem primeru bi z združenimi 
sredstvi podaljšali Vračanje že najetih kreditov in bi najemanje novih kreditov 
postalo nepotrebno. Vračanje kreditov in plačevanje obresti zanje ne bi bilo 
več v breme letališč in bi le-ta ustvarjeni dohodek od svoje dejavnosti lahko 
uporabljala za redne namene. 

Razprava o potrebnem nadaljnjem razvoju letališke infrastrukture v bo- 
dočem srednjeročnem planu razvoja SR Slovenije že poteka in je iniciativni 
odbor za ustanovitev samoupravne interesne skupnosti za letališko dejavnost že 
predložil svoj predlog. V tem predlogu, ki vključuje združevanje sredstev v 
okviru samoupravne interesne skupnosti za letališko dejavnost, ni predvidena 
gradnja novih javnih letališč. Predvideva pa se usposobitev obstoječih letališč 
za predvideni povečani obseg prometa. Dokončno odločitev o potrebah SR Slo- 
venije po zračnem prometu in s tem odločitev o nujni kvantiteti in kvaliteti 
letaliških storitev v SR Sloveniji, pa bo sprejelo združeno delo in to s samo- 
upravnim sporazumom o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti za . 
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letališko dejavnost v SR Sloveniji v letih 1981—1985 v okviru samoupravne 
interesne skupnosti za letališko dejavnost. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Zupančič! Tovariš Rok, 
vi boste verjetno odgovorili na naslednji seji, ko boste dobili pismen odgovor. 
Besedo želi Tone Kranjc, delegat iz občine Maribor. Prosim! 

Tone Kranjc: Zdi se mi, da tovariš ni dal konkretnih podatkov o 
virih financiranja oziroma, iz katerih virov se je letališka infrastruktura fi- 
nancirala. Bilo bi dobro, če bi še to dopolnil, ker smo slišali, da je samoupravno 
sporazumevanje v preteklih letih izpadlo. Radi bi slišali, in prav bi bilo, da 
slišijo delegati iz Ljubljane, pa tudi ostali, kako smo to doslej financirali in 
iz katerih virov. Morda bi tovariš Zupančič svoj odgovor še dopolnil. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Zupančič, lahko odgovorite sedaj? 

Samo Zupančič: Želel bi, da bi navedel točno konstrukcijo finan- 
ciranja in bi jo dodali k pismenemu odgovoru. Gre za veliko številk, kar bi nam 
vzelo tudi veliko časa. 

Predsednica Silva Jereb: Se vi, tovariš Kranjc, s tem strinjate? 
(Da.) In tovariš Rok tudi? (Da.) Na ta način boste dobili še bolj kompleten 
odgovor. 

Na vprašanje skupine delegatov iz občine Ljubljana-Siška bom odgovorila 
sama. 

Kot ste videli, je Skupščina občine Ljubljana-Siška predložila Zboru ob- 
čin in Zboru združenega dela delegatsko vprašanje, s katerim ugotavlja, da se 
pojavlja skoraj že ustaljena praksa, da prihajajo vsa potrebna gradiva zborov 
Skupščine SR Slovenije v bazo znatno prepozno in nekompletno, pri čemer 
imajo v mislih tudi stališča odborov, komisij in drugih teles Skupščine SR 
Slovenije. Zato isprašujejo, ali je pričakovati, da se bo v prihodnje to stanj-e 
spremenilo v prid ustrezne in časovno dovolj opredeljene razprave o zadevah, 
o katerih odločajo delegati v zborih Skupščine SR Slovenije. 

Na vprašanje bi odgovorila takole: Kot veste, smo z letošnjim letom uved- 
li prakso, da hkrati s sklicem seje zbora pošiljajno tudi vsa ostala osnovna 
gradiva, izjemoma pa tudi že prva poročila odborov oziroma delovnih teles 
Skupščine. Zato prav v zadnjem času prihaja, vsaj po našem mnenju, do iz- 
boljšanja stanja na tem področju, čeprav je mogoče iz delegatskega vprašanja 
razbrati, da se stanje glede pošiljanja gradiv poslabšuje. Res pa je, da priha- 
jajo poročila delovnih teles Skupščine in zborov relativno pozno. Razlogov za 
takšno stanje je več. 

1. Relativno kratki roki za obravnavo v posamezni fazi, ki veljajo seveda 
tudi za delovna telesa. 

2. Zato, ker vrsta udeležencev, ki sodelujejo pri oblikovanju skupščinskih 
odločitev, svoja stališča, mnenja in predloge, ki služijo tudi kot podlaga za 
opredeljevanje delovnih teles zborov in Skupščine, ne posredujejo pravočasno 
in so odbori vezani nanje. 

3. Ker organizacija in metode dela v republiški Skupščini pa tudi v ob- 
činskih skupščinah in skupinah delegatov še niso povsem prilagojene zahtevam 
delegatskega sistema. 
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Tako bi na eni strani radi sledili zahtevi delegatov, da jim vsa poročila 
delovnih teles pošiljamo hkrati, kar seveda tudi po svoje prispeva k podaljše- 
vanju rokov dostave, kajti vsa delovna telesa se ne sestanejo hkrati, vezani pa 
smo na neprofesionalne predsednike delovnih teles. 

Po drugi strani pa je treba tudi omeniti, da delegati, skupine delegatov in 
občinske skupščine pošiljajo svoja stališča, predloge in amandmaje vse do seje 
zbora ali celo po njej, pa čeprav je naloga delovnih teles tudi usklajevanje 
različnih stališč iz delegatske baze. Tako nam skoraj po pravilu nikoli ne 
uspe, da bi delovna telesa lahko usklajevala tudi vaša stališča, ki jih oblikujete. 

Hkrati je treba opozoriti, da pošiljamo delegatom vrsto gradiv, ki jih po- 
šiljajo zainteresirani organi in organizacije, ki niso vezani na določbe poslov- 
nika, včasih pa tudi kakšna stališča družbenopolitičnih organizacij in podobno, 
preprosto zato, ker bi vam radi celotno zadevo čim bolj predstavili iz vseh 
zornih kotov. Glede teh gradiv tudi v bodoče ne bomo mogli vedno zagotoviti 
dostave v času, ki bi še ustrezal delegatski bazi z;a pripravo vaših stališč. 

Da bi se izboljšalo sedanje stanje, smo ob obravnavi analize o uresniče- 
vanju delegatskih odnosov v zborih sprejeli sklep, da pripravimo predlog ukre- 
pov, s katerim bi pogoje delegatskega odločanja čim bolj prilagodili delegatski 
naravi sprejemanja družbenih odločitev. S temi ukrepi bi podaljšali roke za 
obravnavo v posameznih fazah, uredili način vlaganja amandmajev, sistem 
obveščanja, pošiljanja gradiv delovnih teles, sprejemanje programov dela 
Skupščine in periodični program dela, obveznosti predlagateljev do delegatske 
skupščine in skupin delegatov in tako dalje. Predlog ukrepov bi predvidoma 
obravnavali v zborih še v tem polletju. Mimogrede naj povem, da se je pri- 
prava tega zavlekla med drugim tudi zaradi bolezni podpredsednika Skup- 
ščine, ki je vodil delovno skupino za pripravo teh ukrepov. 

Po sprejetju teh ukrepov pa bomo morali seveda vsi skupaj zagotavljati 
njihovo čim bolj dosledno uresničevanje. Povedala bi še to, da sem vsako pre- 
kinitev med sejami, ko smo čakali bodisi na odločitev Zbora združenega dela, 
ali smo kakorkoli ostali skupaj, izkoristila za to, da sem se skušala z delegati 
pogovoriti o težavah, ki jih imate v svojih skupinah in v občinskih skupšči- 
nah. Seveda pa fleksibilnost mandatov onemogoča, da bi se pogovarjali vedno 
z istimi delegati, zato je potrebnih več razgovorov. Tako smo se v bistvu ves 
čas pogovarjali o tem, kar sem zdaj strnila v odgovor na delegatsko vprašanje. 

Vprašala bi rada ne samo tovariša Ivana Nemaniča, iz občine Ljubljana- 
Siška, ampak vse vas, če mislite, da bi bilo treba še kaj dodati, ali pa še kaj 
podrobneje pojasniti? Odgovor boste dobili, tako kot običajno, tudi pismeno. 

Zeli kdo v zvezi s temi vprašanji postaviti še kakšno dodatno vprašanje, 
pripombo ali izraziti kritiko ali negodovanje? (Ne.) 

Na delegatsko vprašanje iz občine Šmarje pri Jelšah bomo dobili odgovor 
na naslednji seji. 

Zdaj pa bi se vrnili na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog 
zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev zaklonišč za repu- 
bliške organe in organizacije v obdobju od leta 1981 do leta 1990. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Mirana Bogataja, svetovalca republiškega 
sekretarja za ljudsko obrambo. Tovariš Bogataj, želite besedo? (Ne.) 
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Predlog zakona ste dobili. Obravnavali so ga Odbor za finance, Odbor za 
družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki so 
zboru predložili pismena poročila. 

Želijo poročevalci odborov in komisij besedo? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Tone Kranjc, delegat iz občine 

Maribor. Prosim! 

Tone Kranjc: Skupina delegatov iz občine Maribor za Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije je pri obravnavi predloga zakona o investicijskih vla- 
ganjih SR Slovenije v graditev zaklonišč za republiške organe in organizacije 
v obdobju od leta 1981 do leta 1990 oblikovala naslednje stališče in predlog: 

Ker je Skupščina SR Slovenije na sejah zborov, dne 19. 12. 1979. leta ob- 
ravnavala in sprejemala predlog za izdajo omenjenega zakona z osnutkom za- 
kona, ko v republiki še nismo imeli oblikovane in sprejete resolucije o druž- 
benoekonomski politiki izvajanja gospodarske stabilizacije za leto 1980 in 
opredeljenih razvojnih možnosti za naslednje srednjeročno obdobje na podlagi 
kvalitetnih dejavnikov razvoja, menimo, da je v tem trenutku predlog zakona 
neutemeljen glede na obveznosti gospodarstva v naslednjih letih in glede na 
prioritete, dogovorjene v konceptu graditve zaklonišč v SR Sloveniji, ki govore 
o tem, da ta zaklonišča gradimo za vzgojnovarstvene zavode, osnovne šole, 
zdravstvene zavode in podobne institucije. Želeli bi zvedeti tudi za mnenje Re- 
publiškega štaba civilne zaščite o tej problematiki, glede na usmeritve, ki jih 
je ta sprejel na zadnjem zasedanju. Zato predlagamo Zboru občin, da se sprejem 
predloga zakona začasno odloži. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Da.) To- 
variš Ivan Nemanič, delegat iz občine Ljubljana-Siška ima besedo! 

Ivan Nemanič: Naša skupina je gradivo obravnavala in k zakonu 
nima pripomb ter ga podpira. Pridružuje se mnenju delegatov iz Maribora, 
to se pravi, da bi problematiko zaklonišč morali kompleksno reševati, ker 
vemo, da se sedanja zaklonišča uporabljajo za vse druge namene in tista, ki 
jih zgradimo, ne vzdržujemo v takšnem stanju, da bi lahko služila svojemu 
namenu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Zeli še kdo besedo? (Da.) Prosim, 
tovariš Miran Bogataj ima besedo. 

Miran Bogataj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Ob- 
veznost graditve zaklonišč v naši republiki sega v leto 1975, ko je Svet Pred- 
sedstva SR Slovenije za ljudsko obrambo sprejel sklep o obveznosti graditve 
zaklonišč. Ta sklep je bil razdelan kasneje 1976 leta v zakonu o ljudski obram- 
bi. Nato je bila ta politika, določena v letu 1975, realizirana v naslednjih letih. 
Ob koncu prve polovice leta 1979 je Svet Predsedstva SR Slovenije za ljudsko 
obrambo analiziral stanje v republiki na področju zakloniščne problematike in 
hkrati, kot sestavni del usmeritve za graditev zaklonišč, podprl tudi izdajo 
zakona, ki je danes pred vami. Sklepi sveta, kot tudi zasnova tega zakona, so 
bili predloženi Predsedstvu SR Slovenije, ki je v začetku decembra 1979 sklepe 
sveta in zasnovo zakona, podprlo. 
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Na tej obravnavi je Svet Predsedstva za ljudsko obrambo sklenil, da se 
analizira tudi stanje zaklonišč v objektih vzgojnovarstvenih in zdravstvenih 
ustanov ter v šolah. To stanje je bilo obravnavano pred dnevi. Ugotovil je, 
da so se zaklonišča v teh objektih uspešno gradila zlasti v obdobju od 1977. do 
1979. leta. Skladno z izkušnjami, pridobljenimi v celotnem preteklem obdobju 
od leta 1975 do danes, so bila izdelana stališča in usmeritve o bodoči ureditvi 
in o bodoči usmeritvi izgradnje zaklonišč na območju celotne republike. Ta 
stališča in usmeritve so bile sprejete prav tako na zadnji seji Sveta Predsed- 
stva za ljudsko obrambo in bodo predložena v obravnavo oziroma v sprejem 
Predsedstvu SR Slovenije. Zato predlog tega zakona izhaja iz zasnove o gra- 
ditvi zaklonišč v SR Sloveniji, da je njegov sestavni del in da mu v ničemer 
ne nasprotuje. Stališča in usmeritve glede graditve zaklonišč je v osnutku 
obravnaval na zadnji seji tudi Republiški štab za civilno zaščito in se z njimi 
strinjal in jih podprl. 

V zvezi s pripombo, ki je bila dana glede obremenitev oziroma, da bi bilo 
potrebno upoštevati resolucijska prizadevanja, pa moram opozoriti, da je bila 
v osnutku zakona predložena variantna realizacija tega programa, in sicer za 
obdobje 1981—1985 ali pa za obdobje 1981—1990. Tudi druge pripombe so bile, 
kot je razvidno iz obrazložitve, pri izdelavi tega predloga v celoti upoštevane. 

Glede na to predlagam, da predlog zakona o investicijskih vlaganjih SR 
Slovenije v graditev zaklonišč za republiške organe in organizacije v obdobju 
1981—1990 kot sestavni del koncepta in usmeritve graditve zaklonišč v naši 
republiki proučite in sprejmete. 

Predsednica Silva Jereb: Kot ste slišali, gre za uresničevanje dela 
naše obrambne politike. Gre tudi za to, da je predlagatelj upošteval priporočila 
delovnih teles Skupščine in zbora, da se prolongirajo obveznosti na 10 let. 
Vprašujem tovariša Kranjca, ali morda želi ob tem, kar je tovariš Bogataj po- 
vedal, dati še kakšno dodatno pojasnilo? Morda gre celo za manjši nesporazum, 
ker je Svet za ljudsko obrambo pri Predsedstvu SR Slovenije nazadnje raz- 
pravljal o zakloniščih v vrtcih, pred tem pa že podprl tudi druge celotne načrte. 
Tovariš Kranjc, ali želite morda še kakšno pojasnilo? 

Tone Kranjc (iz klopi): Od tu naprej lahko povem samo svoje mne- 
nje. Osebno namreč menim, da dokler večine zahtev glede zagotavljanja sred- 
stev za zaklonišča zlasti pa za prioritete ne zagotovimo, ni prav, da jih na tem 
področju zagotavljamo. 

Predsednica Silva Jereb: Želi še kdo besedo? (Ne.) Slišali smo to- 
variša Kranjca, ki je govoril v imenu svoje skupine delegatov in tovariša Bo- 
gataja, ki je v imenu Izvršnega sveta obrazložil problematiko. 

Ce ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo in preha- 
jamo na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (50 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z veČino glasov sprejel predlog zakona. 

Vračamo se na 21. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Zeli še kdo postaviti kakšno vprašanje? (Da.) Tovariš Jernej Rajer, delegat 
iz občine Nova Gorica ima besedo. 
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' Jernej Rajer: Pred dveli ali tremi leti so bile dokaj burne razprave 
o problematiki letališč. Danes govorimo o financiranju oziroma o obveznostih, 
zato bi želel postaviti naslednje vprašanje. 

Ko govorimo o strukturi financiranja, to se pravi o obveznostih, bi želel 
vedeti tudi to, kakšni so družbeno-ekonomski kriteriji, ki so vodili k taki 
koncentraciji letališč, ki jih moramo vzdrževati v ozkem prostoru? Naj jih 
navedem: Maribor, Ljubljana, Zagreb, Krk in Pula. Tu bi še omenil možne 
povezave z letališči izven naših meja v primeru nesreč ali pa v katerih drugih 
nujnih primerih kot sta Celovec in Ronki poleg obstoječe in bodoče cestne ali 
železniške povezave. 

Predsednica Silva Jereb: Oboje dodatnih vprašanj bomo oblikovali 
in predložili Komiteju za promet in zveze. 

Prosim vas še za nekaj, ker moramo ugotoviti, ali smo z Zborom združe- 
nega dela pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali končne odločitve, 
usklajeni. 

Na zadnji seji, ko smo sprejemali periodični delovni program, so tovariši 
iz Krškega predlagali, da bi pohiteli z zakonom o pospeševanju skladnejšega 
regionalnega razvoja Slovenije. Po zadnjih informacijah je predlog za izdajo 
tega zakona že pripravljen in naj bi bil 8. maja že v obravnavi na seji Izvrš- 
nega sveta tako, da bi ga v sredini maja dobili v Skupščino. Rada bi pa, da bi 
za razpravo o tem zakonu, ko bomo govorili o dopolnjenih kriterijih, imeli tudi 
v občinah čim več časa, tako da bi ga uvrstili na dnevni red šele takrat, ko bi 
nam tudi glede na današnje delegatsko vprašanje kazalo, da ste imeli za raz- 
pravo v občinah dovolj časa. 

Prosila bi še, da bi se do zakona opredeljevali tudi na bolj razvitih in ne 
samo na manj razvitih območjih, kot je to pogosto razvidno iz dosedanjih raz- 
prav ne samo v našem zboru ampak tudi v Zboru združenega dela. Predlog za 
izdajo zakona bo spremljala tudi obsežna analiza o tem, kaj smo v sedanjem 
srednjeročnem obdobju dosegli, tako da bomo imeli dovolj gradiva in osnove, 
da se čim bolj ustrezno opredelimo do tega pomembnega vprašanja za na- 
slednje srednjeročno obdobje. 

Pa še tole bi se lahko dogovorili. Večkrat vabimo na seje odborov tiste ob- 
činske skupščine, za katere menimo, da bi imele objektivno večji interes do 
obravnavanega vprašanja, pa v odboru nimajo svojega predstavnika, ker so v 
odboru delegati iz regij. Podobno bomo naredili tudi v primeru tega zakona, 
s tem, da sedaj prosimo, da bi se delegati iz občin, ki so neposredno zaintere- 
sirane, odzvali, v primeru, da jih bomo povabili k predhodnemu sodelovanju. 

Bi morda želel še kdo postaviti kakšno vprašanje? (Ne.) Ce nihče, potem 
vas obveščam, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali 
končne odločitve, usklajeni z Zborom združenega dela. 

S tem je dnevni red naše današnje seje izčrpan. Vsem se zahvaljujem za 
udeležbo in za sodelovanje v razpravi. Želim vam prijetne prvomajske praz- 
nike in zaključujem 35. sejo Zbora občin. 

(Seja zbora je bila končana ob 14. uri.) 



36. seja 

(28. maja 1980) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Pričetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši_delegati! Pričenjam 
36. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

V skladu s 15. členom poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake 
seje, preden določimo dnevni red, izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil 
in imunitetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in pripravi poročilo 
za zbor. V komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: 
tovariša Nejka Podobnika, delegata iz Škofje Loke za predsednika, za člana 
pa tovariša Matijo Mlekuža, delegata iz Tolmina in Rajka Stradarja, delegata 
iz Trbovelj. 

Če se s takim predlogom strinjate, potem prosim, da glasujete z dvigom 
rok. Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja za 36. sejo Zbora občin izvoljeni: tovariš 
Nejko Podobnik za predsednika in tovariša Matija Mlekuž in Rajko Stradar 
za člana. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane, pregleda pooblastila 
delegatov in pripravi poročilo za zbor. Vas pa prosim, da ostanete na svojih 
mestih, ker bo komisija hitro opravila svoje delo. 

Ker bi radi, da bi Izvršni svet, kolikor se seveda da, na delegatska vpra- 
šanja čim prej odgovoril, prosim tiste delegate, ki imate pismeno že priprav- 
ljena delegatska vprašanja, da jih oddate sekretarju zbora, da bi jih posredo- 
vali Izvršnemu svetu oziroma drugim naslovnikom z željo, da nanje odgovorijo 
po možnosti že na današnji seji, sicer pa kot običajno na naslednji. Razen tega 
prosim, da bi tisti, ki imate namen razpravljati, pa se še niste prijavili, to storili 
sedaj. 
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Kot ste videli, smo za junij mesec sklicali eno samo sejo, namesto 18. in 
25. bo seja samo 25. junija. Osnovne točke se nanašajo na področje stanovanj- 
skega gospodarstva in urejanja prostora. Ena sama seja bo junija zato, ker niso 
bila predložena vsa gradiva za ti dve seji in smo menili, da je tudi v skladu z 
vašim interesom, da ravnamo čim bolj racionalno in skličemo eno samo sejo. 
Na ta način smo celo dosegli, da se razprava o stanovanjskem gospodarstvu in 
o urejanju prostora podaljša za en teden. Kot veste se v občinah, zlasti s po- 
močjo Socialistične zveze, kar dobro pripravljajo na to razpravo. Opravili smo 
tudi regionalne posvete in pri tem smo tovariše pri občinskih konferencah So- 
cialistične zveze tudi prosili, da bi iz vaših skupin delegatov angažirali za te 
razprave zlasti tiste, ki se bodo pripravili za naslednjo sejo zbora. 

Se nekaj vam moram povedati. Koordinacijski odbor za vprašanja naših 
delavcev na začasnem delu v tujini je zaprosil Skupščino SR Slovenije, naj bi 
bila pokrovitelj sedmega srečanja slovenskih društev Zahodne Nemčije v Tii- 
bingenu. Predsedstvo Skupščine je ocenilo, da delegati ne boste imeli nič 
proti in smo se tudi v vašem imenu strinjali s tem pokroviteljstvom. V imenu 
pokrovitelja pa se bo tega srečanja udeležil podpredsednik Skupščine, tovariš 
Jože Globačnik. 

Če ima kdo kakšno vprašanje v zvezi s tem ali pa drugačno mnenje, pro- 
sim, da ga pove, sicer bomo šteli, da se delegati s tem pokroviteljstvom stri- 
njate. Je kakšna pripomba? (Ne.) 

Komisija je opravila svoje delo. Prosim predsednika komisije, da poroča 
zboru! 

Nejko Podobnik: Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 dele- 
gatskih mest. Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora 
občin je na podlagi 16. člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila 
delegatov za sejo zbora ter iz pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se 
udeležujejo današnjega zasedanja delegati iz vseh občin v SR Sloveniji in de- 
legata mesta Ljubljane in Obalne skupnosti občin Koper. 

Ob pregledu dokumentacije je komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, ki 
so jih delegati predložili neoporečna, zato v smislu prvega odstavka 17. člena 
poslovnika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem verificira 
pooblastila delegatov za današnjo 36. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Prehajamo na razpravo o poročilu, ki ste 
ga pravkar slišali. Zeli kdo besedo? (Ne.) Potem prehajamo na glasovanje. O 
poročilu bomo glasovali v celoti, ker kot ste slišali, ni primera, da bi bilo 
pooblastilo kakšnega delegata sporno. Kdor je torej za poročilo, naj dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral pooblastila delegatov za 
36. sejo Zbora občin. Hkrati ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko prav- 
noveljavno razpravlja in sklepa. 

Na današnjo sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta povab- 
ljeni še predstavniki Republiške konference SZDL Slovenije, Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije in Skupnosti slovenskih občin k vsem točkam 
dnevnega reda ter Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije in 
Sodišča združenega dela k 3. točki, Zadružna zveza Slovenije k 4. točki, Svet za 
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družbenopolitični sistem pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije k 16. točki in Ko- 
ordinacijski odbor za razvijanje in uveljavljanje socialistične solidarnosti pri 
Predsedstvu RK SZDL Slovenije k 17. točki dnevnega reda po sklicu. 

Seje zbora se udeležujejo: tovarišica Mara Žlebnik, podpredsednica Izvrš- 
nega sveta, in drugi predstavniki izvršnega sveta pri posameznih točkah dnev- 
nega reda; tovarišica Ela Ulrih-Atena, delegatka iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ; tovariš Peter Bekeš, član Izvršnega odbora Predsedstva 
RKSZDL Slovenije, tovariš Vinko Kastelic, družbeni pravobranilec samouprav- 
ljanja SR Slovenije, tovariš Jože Pernuš, predsednik Sodišča združenega dela 
SR Slovenije in tovariš Ivan Kozole, predsednik Sekcije za kmetijstvo pri Skup- 
nosti slovenskih občin. 

Hkrati vas obveščam, da so na seji. navzoči kot poročevalci delovnih teles 
našega zbora in Skupščine naslednje tovarišice in tovariši: Zdenka Jurančič, 
predsednica Odbora za finance; Ivan Kovač, član Odbora za družbenopolitični in 
komunalni sistem; Franc Taler, član Odbora za družbenoekonomske odnose in 
razvoj; Franjo Turk, predsednik Komisije za volitve, imsnovanja in administra- 
tivne zadeve; Miroslav Samardžija, podpredsednik Zakonodajno-pravne komi- 
sije; Apollonio Abram, podpredsednik Komisije za narodnosti in Vida Vidovič, 
članica Komisije za pravosodje. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 36. seje Zbora občin. 

Z dopisom z dne 19. maja sem dnevni red današnje seje razširila še z osnut- 
kom zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov 
federacije za leto 1980 in z osnutkom odloka o spremembi odloka o določitvi pri- 
hodka od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1980 odstopijo Interesni 
skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino. Razlogi za razširitev dnev- 
nega reda so navedeni v tem dopisu. 

Zboru pa predlagam, da na dnevni red današnje seje uvrstimo še osnutek 
zakona o skupnem znesku sredstev za financiranje programa graditve in mo- 
dernizacije tehnične baze Radia Jugoslavije v obdobju od leta 1981 do 1990, s po- 
ročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ o poteku usklajevanja. 

Ta osnutek zakona smo že obravnavali na 32. seji Zbora občin, ki je bila 
dne 20. februarja in takrat k osnutku zakona nismo dali soglasja. Ker je med- 
tem naša delegacija uspela uskladiti pripombe, zaradi katerih takrat soglasje 
ni bilo dano — o čemer nas bo danes delegat informiral — predlagam zboru, da 
uvrsti osnutek zakona na dnevni red današnje seje. 

Dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za predlog, da uvrstimo na dnevni 
red razpravo o tem osnutku zakona, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sklenil, da danes ponovno obravnavamo že 
omenjeni osnutek zakona. 

Z dnevnega reda seje zbora pa umikam 14. točko, to je predlog dogovora 
o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delovanja upravnih organov 
za družbene prihodke. Izvršni svet v dopisu, ki ste ga prejeli na klop, navaja, 
da nekatere zadeve še niso dovolj razčiščene in da je potrebno opraviti dodatne 
razgovore. Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na podlagi 9. alinee 200. 
člena poslovnika Skupščine predlaga, da Skupščina SR Slovenije preloži ob- 
ravnavo predloga dogovora z današnje seje na eno od naslednjih sej zborov. 
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Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (61 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Tako predlagam za današnjo sejo Zbora občin naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 36. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnika 35. seje Zbora občin, 
3. predlog za izdajo zakona o postopku sprejemanja začasnih ukrepov 

družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine, 
4. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetij- 

skih zemljiščih, z osnutkom zakona, 
5. predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o interven- 

cijah v kmetijstvu in porabi hrane, 
6. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o var- 

nosti cestnega prometa, z osnutkom zakona, 
7. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ure- 

ditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa, 
8. osnutek zakona o vpisu v sodni register, 
9. predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slove- 

nije za leto 1979, 
10. predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1980, ki ga plačujejo za- 

vezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 
11. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prenosu denar- 

nih sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slove- 
nije, 

12. predlog dogovora o temeljih davčnega sistema, 
13. osnutek dogovora o usklajevanju ukrepov davčne politike pri davku 

iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, 
14. predlog samoupravnega sporazuma o osnovah in merilih za pridobi- 

vanje in razporejanje dohodka delovne skupnosti služb Skupščine SR Slove- 
nije, 

15. poročilo o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ za obdobje od 1. 1. 1979 do 31. 12. 1979, 

16.osnutek zakona o sredstvih za odpravo posledic potresa, ki je 15. aprila 
1979 prizadel območje določenih občin SR Bosne in Hercegovine in SR 
Hrvatske, 

17. osnutek zakona o plačevanju posebne takse na uvoženo blago, 
18. osnutek zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih 

odhodkov federacije za leto 1980, 
19. osnutek zakona o skupnem znesku sredstev za financiranje programa 

graditve in modernizacije tehnične baze Radia Jugoslavije v obdobju od leta 
1981 do 1990, s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja, 

20. osnutek odloka o spremembi odloka o določitvi prihodka od carin in 
drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1980 odstopijo Interesni skupnosti Jugosla- 
vije za ekonomske-odnose s tujino, 

21. volitve in imenovanja in 
22. predlogi in vprašanja delegatov. 
Želi o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Ne.) Potem prosim, 

da o njem glasujete. Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! (61 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je dnevni red soglasno določen tako, kot sem ga danes 
predlagala. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 35. seje Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo ali popravek k 
zapisniku 35. seje Zbora občin? (Nihče.) 

Potem prosim, da glasujete o zapisniku. Kdor je za odobritev zapisnika, 
naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 35. seje Zbora občin. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o postopku sprejemanja začasnih ukrepov družbenega varstva samo- 
upravnih pravic in. družbene lastnine. 

Predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona je Skupščini pred- 
ložil Izvršni svet in za svojega predstavnika določil tovariša Eda Gasparija, 
namestnika predsednika Republiškega komiteja za delo. 

Tovariš Gaspari, želiš besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Edo Gaspari! 

Edo Gaspari: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Pri uresničevanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in upravljanja 
družbene lastnine opravljajo delavci v združenem delu pomembno in odgovorno 
družbeno funkcijo. Samoupravljanje in družbena lastnina sta nedeljiva kot 
bistvena elementa ustavne in družbenoekonomske ureditve SFR Jugoslavije 
ter temelja naše družbene skupnosti. Za varovanje teh vrednot in za zagotav- 
ljanje njihovega nadaljnjega razvoja in uveljavljanja ter zoper njihove more- 
bitne kršitve, uvaja zakon o združenem delu v skladu z ustavo sistem družbe- 
nega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine s tem, da določa oblike 
in ukrepe družbenega varstva ter razloge za njihovo izrekanje. 

Zakon o združenem delu določa poleg ukrepov družbenega varstva in raz- 
logov za njihovo uporabo ter deloma način uporabe nekateri varstvenih ukre- 
pov, tudi konkretne pravice in dolžnosti družbenopolitičnih skupnosti, sodišč 
združenega dela in družbenega pravobranilca samoupravljanja. Ne določa pa 
postopka za uresničevanje družbenega varstva in za izrekanje ukrepov, kar 
prepušča posebnemu zakonu. Potreben je torej poseben zakon, ki bi uredil 
postopek za uresničevanje družbenega varstva. Lahko pa bi, na temelju prakse 
zadnjih let, urejal tudi nekatere razloge za uporabo začasnih ukrepov družbe- 
nega varstva in nekatere nove začasne ukrepe. 

Predlog za izdajo zakona je bil pripravljen na podlagi temeljitih pred- 
hodnih razprav z družbenim pravobranilcem samoupravljanja SR Slovenije in 
s predstavniki Sodišča združenega dela SR Slovenije, ki so sodelovali že v 
prvih pripravljalnih razpravah. Upoštevana je bila' tudi pobuda Komisije za 
spremljanje izvajanja zakona o združenem delu Skupščine SR Slovenije, po ka- 
teri naj bi Skupščina SR Slovenije izdala zakon, ki bi urejal tista vprašanja 
postopka pri izrekanju začasnih ukrepov družbenega varstva, ki so se pokazala 
aktualna v dosedanji praksi sodišč in družbenih pravobranilcev samouprav- 
ljanja. 

Poseben zakon naj uredi predvsem naslednja načela postopka sprejemanja 
začasnih ukrepov družbenega varstva. Pobudo za začasne ukrepe družbenega 
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varstva zoper organizacijo združenega dela, ki jo lahko dajo organi oziroma 
organizacije, določeni v zakonu o združenem delu, naj obravnava Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije ali drug pristojni organ skupščine družbenopolitične 
skupnosti, ki pripravi obrazložen predlog za enega ali več začasnih ukrepov 
družbenega varstva, ki naj jih sprejme Skupščina. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja pošlje svoj predlog za začasne 
ukrepe družbenega varstva neposredno skupščini družbenopolitične skupnosti. 
Preden skupščina sklepa o začasnih ukrepih družbenega varstva, obvesti o tem 
pobudnika, to je pristojni organ sindikatov, prizadete delavce in organe zoper 
katere je predlagan izrek začasnih ukrepov družbenega varstva ter družbe- 
nega pravobranilca samoupravljanja, da lahko k predlogu dajo svoje mnenje. 

Postopek za obravnavo in sprejem začasnih ukrepov družbenega varstva 
naj bo hiter. Preden skupščina sprejme sklep, obravnava razloge in okoliščine, 
ki dokazujejo utemeljenost in zakonitost predloga za izrek začasnih ukrepov. 

Začasne ukrepe družbenega varstva izreče skupščina družbenopolitične 
skupnosti s sklepom, ki mora vsebovati izrek, obrazložitev in pouk o pravnem 
sredstvu. 

Zoper sklep o začasnem ukrepu družbenega varstva imajo prizadeti, zoper 
katere je izrečen začasni ukrep, sindikat in družbeni pravobranilec samoupra- 
vljanja pravico, da v roku 30 dni vložijo zahtevo za preizkus zakonitosti skle- 
pa o začasnem ukrepu družbenega varstva, ki ne odloži njegove izvršitve. 

Primeri, zaradi katerih je mogoče zoper organizacijo združenega dela 
uporabiti začasni ukrep družbenega varstva, so skoraj taksativno našteti v 
zakonu o združenem delu, in sicer v 619. in 620. členu. Vendar pa zakon o 
združenem delu dopušča možnost, da se z zakonom določijo še drugi primeri, 
ko se šteje, da so v organizaciji združenega dela nastale motnje v samouprav- 
nih odnosih oziroma, da je organizacija združenega dela oškodovala družbene 
interese. 

Nekatera gibanja, zlasti na področju razporejanja in delitve dohodka in 
čistega dohodka ter sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo, posebno 
v zvezi s stabilizacijskimi ukrepi, pa kažejo, da bi kazalo uvesti nekatere no- 
ve primere uporabe začasnih ukrepov družbenega varstva prav na tem pod- 
ročju. Tako je v predlogu za izdajo zakona predvideno, da se lahko začasni 
ukrep družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine izreče, 
če organizacija združenega dela v določenem ali dogovorjenem roku ne uskla- 
di svojih samoupravnih splošnih aktov z družbenim dogovorom, ki ga je skle- 
nila oziroma h kateremu je pristopila in če je s tem povzročila bistvene mot- 
nje v samoupravnih odnosih, ali pa so huje oškodovani družbeni interesi. 

Poleg začasnih ukrepov družbenega varstva, določenih v 622. členu zako- 
na o združenem delu, lahko skupščina družbenopolitične skupnosti izreče za- 
časno omejitev izplačevanja sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo 
na ravni, izračunani na podlagi povprečja osebnih dohodkov in sredstev skup- 
ne porabe zadnjega leta ali zadnjega trimesečja, in sicer najdlje za dobo enega 
leta. 

Predlog za izdajo zakona predvideva, da se lahko razpusti tudi disciplin- 
ska komisija. Vrsta kršitev, zlasti težjih kršitev delovnih obveznosti, je po 
svojih posledicah lahko povod, da nastanejo v organizacijah združenega dela 
primeri, zaradi katerih je utemeljeno izreči ukrep družbenega varstva. Razpu- 
ščeno disciplinsko komisijo naj bi nadomeščal začasni organ, ki bi bil poobla- 
ščen, da odloča o disciplinski odgovornosti delavcev. 
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V dosedanjih razpravah so bila dana naslednja mnenja: 
Da je nujno potrebno izdati republiški zakon; da ni potrebe po začasnem 

ukrepu družbenega varstva z razpustom disciplinske komisije; da lahko z za- 
časnimi ukrepi družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine 
nastopijo tudi skupščine posebnih družbenopolitičnih skupnosti, to je Skupšči- 
na mesta Ljubljane, Skupščina obalne skupnosti občin Koper in Skupščina 
SR Slovenije; da je treba pri začasni omejitvi izplačevanja sredstev za osebne 
dohodke in za skupno porabo dopustiti skupščini družbenopolitične skupnosti 
možnost večje fleksibilnosti pri določitvi ravni, na kateri bi lahko zadržala 
sredstva za osebne dohodke in za skupno porabo; da mora pristojni organ skup- 
ščine družbenopolitične skupnosti izvesti predhodni ugotovitveni in dokazni 
postopek, v katerem bi bilo treba točno ugotoviti, ali so utemeljeni razlogi za 
izdajo začasnega ukrepa družbenega varstva ter da lahko Sodišče združenega 
dela SR Slovenije odloča o zakonitosti vsakega dokončnega sklepa o začasnem 
ukrepu družbenega varstva, ki ga izda občinska skupščina kakor tudi skup- 
ščine drugih družbenopolitičnih skupnosti, ker gre le za konkreten akt skup- 
ščine družbenopolitične skupnosti, ne pa za njen splošni akt. 

Predlagam, da zbor sprejme predlog za izdajo tega zakona ter naroči pred- 
lagatelju, da pri izdelavi osnutka zakona prouči vsa vprašanja, na katera so 
opozorila delovna telesa Skupščine in zbora ter vprašanja iz današnje raz- 
prave. / 

Predsednica Silva Jereb: Predlog za izdajo zakona in teze za osnu- 
tek zakona ste prejeli. Obravnavali so ga: Odbor za družbenopolitični in ko- 
munalni sistem, Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki 
so zboru predložili pismena poročila. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Danes ste prejeli na klop tudi predlog stališč, ki naj jih sprejme Druž- 
benopolitični zbor, ki danes obravnava predloženi akt v smislu 72. člena po- 
slovnika Skupščine tako, da daje pristojnima zboroma o njem svoja stališča. 

Prav tako ste prejeli danes na klop predlog sklepa Zbora občin. Predlog 
sklepa je bil pripravljen na osnovi dosedanjih razprav o predlogu za izdajo za- 
kona v delovnih telesih zbora in Skupščine. Zboru zato v smislu 47. člena poslov- 
nika našega zbora predlagam, da imenuje skupino delegatov, ki bo spremljala 
razpravo in po njej predlagala zboru morebitne spremembe ali dopolnitve pred- 
loga sklepa. V skupino delegatov bi, če dovolite, kar sama predlagala: tova- 
riša Franca Svetelja, delegata iz Kamnika, tovarišico Vero Vezovnik, delegatko 
iz Kopra in tovariša Zvonka Perliča, delegata iz Celja. Ima morda kdo kak- 
šen drug predlog? (Ne.) Kdor je torej za tak predlog, naj prosim glasuje! (60 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog za imenovanje skupine 
delegatov, ki jo sestavljajo: Franc Svetel j, Vera Vezovnik in Zvonko Perlič. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima to- 
varišica Nada Mihajlovič, delegatka iz Kranja. 

Nada Mihajlovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupine, ki iz občine Kranj delegirajo delegate v Zbor združenega 
dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije so dne 22. 5. 1980 obravnavale pred- 
log za izdajo zakona o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega varstva 
samoupravnih pravic in družbene lastnine. Ugotovljeno je bilo, da je v ustavi 
in v zakonu o združenem delu dana podlaga za sprejetje tega zakona. Hkrati 
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pa je bilo podčrtano, da začasni ukrepi družbenega varstva so in morajo biti 
izjemni, ter da zakon o združenem delu v sedmem poglavju četrtega dela do- 
kaj popolno ureja tako primere sprejemanja začasnih ukrepov, kot tudi vrste 
ukrepov, saj teze v tem pogledu skoraj ne dopolnjujejo veljavno ureditev. 

Glede postopka je bilo izraženo mnenje, da ni gotovo, če ga je treba po- 
sebej urejati. Okoliščina, da doslej ni bil določen, ni pomenila ovire za spre- 
jemanje ukrepov. Pomanjkljivosti v konkretnih postopkih, ki jih ugotavlja- 
jo sodišča združenega dela in družbeni pravobranilci samoupravljanja niso 
nujno posledica nenormiranega postopka. Nekatera vprašanja postopka so 
urejena z drugimi zakoni: pobuda za začasne ukrepe, vloga družbenega pra- 
vobranilca samoupravljanja, odločanje Sodišča združenega dela SR Slovenije 
o zakonitosti akta o začasnem ukrepu in vloga izvršnih svetov glede gradiv, 
ki jih obravnava občinska skupščina. 

Ce je razčiščeno, da je akt o uvedbi začasnega ukrepa upravni akt,^ kar 
pomeni, da se v postopku uporabljajo načela in določbe zakona o splošnem 
upravnem postopku (komentar k zakonu o združenem delu, izdala Gospodar- 
ska založba Dela leta 1978, 175. stran, prva knjiga, drugi del), potem se ve kako 
je treba izvesti ugotovitveni postopek in sprejeti akt o začasnem ukrepu. S 
sodno kontrolo zakonitosti akta pa je zagotovljeno, da bo postopek v resnici 
izveden zakonito. 

V nadaljevanju je bila obravnavana tudi vsebina posameznih tez in spre- 
jete so bile naslednje pripombe: , . 

Naslov zakona morda ni povsem ustrezen, saj beseda: »sprejemanju« ka- 
že kot da bi šlo samo za urejanje postopka, kar pa ne drži v celoti. 

Podlaga za sprejetje začasnih ukrepov je tudi v 621. členu zakona o zdru- 
ženem delu, zato bi bilo treba v prvi tezi navesti tudi ta člen. Varianta k tej 
tezi je zaradi pogostosti primerov, ki jih obravnaya, manj ustrezna, čeprav bi 
bilo mogoče podlago za začasne ukrepe v teh primerih najti v ustavi in za- 
konu o združenem delu. ^ . 

V drugi tezi ni jasno, če sta potrebni dve obračunski obdobji za izračun 
zatečene ravni sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo. V tem pri- 
meru bi bilo treba povedati, kdaj se upošteva povprečje preteklega leta in 
kdaj zadnjega trimesečja. 

Vsebina predloga za začasne ukrepe verjetno ni odvisna od tega,^ kdo je 
predlagatelj, zato je ustrezno, da se v 4. in 5. tezi dvakrat, in to različno, na- 
vaja vsebina predloga. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja naj v predlogu oceni, ali so na- 
stale bistvene motnje v samoupravnih odnosih oziroma, če so huje oškodovani 
družbeni interesi. To mora oceniti predem sploh vloži predlog, saj drugače ni 
podlage za začasne ukrepe. V teh členih je tudi izpuščen razlog neizpolnjeva- 
nja z zakonom določenih obveznosti iz 617. člena zakona o združenem delu. 

O tem, da bo skupščina sklepala o začasnih ukrepih družbenega varstva 
zoper določeno organizacijo združenega dela je treba obvestiti predvsem to 
organizacijo in ne samo prizadete delavce in organe. Ni mogoče šteti, da bi 
bila organizacija kot celota obveščena prek sindikata, in to tudi zato ne, ker ni 
jasno, kateri je pristojni organ sindikatov. 

Vprašljiva je tudi ustreznost predvidenega postopka za sprejetje začasnih 
ukrepov. Res je ta postopek mogoče podrobneje urediti z občinskim statutom 
in posebno s poslovnikom občinske skupščine, vendar je dejstvo, da v tezah ni 
dovolj urejen predhodni ugotovitveni postopek. Po drugem odstavku 8. teze 
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je potrebno na obravnavo predloga na sejo skupščine povabiti prizadete udele- 
žence, kar kaže na ustno obravnavo po načelu kontradiktornosti, v kakršno 
bi se spremenila seja občinske skupščine. Zakon o splošnem upravnem postop- 
ku pa v 37. členu loči vodenje postopka in odločanje. Predloženi zakon sicer 
lahko to uredi drugače, vendar v obravnavanem primeru verjetno za to ni do- 
volj razlogov. Temeljit ugotovitveni postopek, v katerem so zaslišani ne le 
delavci in predstavniki organov, ki jih zadevajo predvideni ukrepi, temveč 
so priskrbljena tudi pretehtana mnenja drugih udeležencev — nekatera celo 
na podlagi sklepov kolegijskih organov — verjetno bolj zagotavlja ustrezno 
odločitev skupščine. 

V 9. tezi bi morda kazalo razdeliti ukrep omejitve samoupravnih pravic, 
o katerem ni niti v zakonu o združenem delu niti v tezah nobene natančnejše 
določbe. Smotrno bi bilo vsaj določiti, na katere samoupravne pravice se lah- 
ko nanaša omejitev. 

V 15. tezi nam ni jasno, ali ima objava značaj moralne sankcije ali česa 
drugega oziroma ali se objavi le kot formalni akt. V tem primeru bi prišla v 
poštev objava v uradnem glasilu. In končno ni jasno, ali zadošča objava v 
enem samem in to v kateremkoli sredstvu javnega obveščanja. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovariš Zvonko Perlič, dele- 
gat iz občine Celje ima besedo! 

Zvonko Perlič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dovolite mi, da k tej točki dnevnega reda posredujem stališča skupine 
delegatov iz Celja. V Celju imamo namreč na tem področju tudi že določene 
izkušnje, saj imamo v eni organizaciji uvedene ukrepe družbenega varstva, 
in zato smo menili, da lahko k današnji razpravi prispevamo tudi določena 
konkretna stališča. 

Skupina delegatov je na podlagi izkušenj, ki jih imamo v Celju in na 
podlagi razlogov, ki jih navaja predlagatelj zakona, soglašala, da se pripravi 
osnutek zakona. Menimo pa, da mora predlagatelj pri izdelavi osnutka pred- 
ložene teze še dopolniti, kot je bilo že povedano tudi v uvodni besedi. 

Skupina delegatov je pri proučevanju predloženih tez ugotovila, da so te 
pomanjkljive predvsem v naslednjem: 

Zakon naj bi našteval le okvirne ugotovitve, kdaj in v katerih primerih 
je huje oškodovan družbeni interes in kaj se šteje za bistvene motnje v sa- 
moupravnih odnosih v organizaciji združenega dela. Torej menimo, da bi ob- 
like omejitev morale biti bolj določno naštete, in to katere pravice se ^ome- 
jujejo, kako in za koliko časa se posamezne pravice omejujejo. 

Menimo, da naj bi pobudniki dajali predloge Izvršnemu svetu, ta pa na- 
prej občinski skupščini. Ce bo Izvršni svet mnenja, da uvedba ni utemeljena, 
potem naj občinski skupščini predloži mnenje, da naj ukrepa ne uvede. Ka- 
dar pa bi družbeni pravobranilec samoupravljanja sam predložil skupščini 
predlog za uvedbo ukrepa, mora poleg subjektov, ki so že navedeni, dati svoje 
mnenje tudi izvršni svet družbenopolitične skupnosti. 

Nadalje menimo, da se lahko 1. teza osnutka zakona, kot je predvidel že 
sam predlagatelj, črta. 

Glede besedila 3. teze osnutka zakona smo mnenja, da mora biti ukrep, 
s katerim se razpusti disciplinska komisija, vezan na ostale ukrepe, ki jih do- 
loča 622. člen zakona o združenem delu; o tem je bilo danes že govora. 
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Delegati menimo, da je v zakonu potrebno opredeliti še nekatere začasne 
omejitve uresničevanja posameznih samoupravnih pravic delavcev, v skladu 
z določbo 5. točke 622. člena zakona o združenem delu. Predlagamo začasno 
omejitev odločanja z osebnim izjavljanjem delavcev o delitvi ustvarjenega do- 
hodka; o tem naj bi odločal začasni organ. Ta omejitev naj bi veljala tudi za 
sprejemanje programov ukrepov za odstranitev motenj, navedenih v 152. čle- 
nu zakona o združenem delu, za zagotovitev sredstev za osebne dohodke, če ni 
zagotovljena nepretrganost v reprodukciji in redno poslovanje in če niso za- 
gotovljena sredstva za izboljšanje in razširitev materialne osnove dela. 

V zvezi z določbo 3. odstavka 177. člena zakona o združenem delu naj bi 
obstajala možnost za začasno in izjemno razporeditev oziroma prerazporeditev 
delavca na dela oziroma naloge, za katere se zahteva nižja strokovna izobraz- 
ba od njegove, in sicer brez njegove privolitve. Ugovor na tak sklep o razpo- 
reditvi naj ne bi zadržal njegove izvršitve. 

Prav tako je razmisliti o možnostih za začasne in hitre spremembe ustrez- 
nih določb akta o notranji organizaciji ter o določenem razvidu del in nalog. 
Zelo pomembna ugotovitev je, da slaba notranja organizacija in neustrezen 
razvid del in nalog v precejšnji meri prispevajo k razlogom, da v organizaciji 
združenega dela nastanejo motnje v samoupravnih odnosih in da prihaja do 
oškodovanja družbenih interesov. Predlagamo, da bi o vseh teh vprašanjih 
odločal začasni kolektivni organ. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Jože Krašovec, delegat iz občine 
Vrhnika ima besedo! 

Jože Krašovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov, ki delegira delegate v Zbor občin iz občine Vrhnika 
je na sestanku s predstavniki organizacij združenega dela obravnavala gra- 
divo za 36. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije in ob obravnavi predlo- 
ga za izdajo zakona o postopku sprejemanja začasnih ukrepov družbenega 
varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine poudarila naslednja od- 
prta vprašanja: 

Delegati so podprli predlog za sprejem obravnavanega zakona, ki naj 
točneje opredeli postopek sprejemanja začasnih ukrepov družbenega var- 
stva, ki jih določa zakon o združenem delu. 

V zvezi z variantnimi predlogi k 1. in 12. tezi delegacija podpira osnovno 
besedilo obeh tez in predlaga, da se varianti ne upoštevata. 

Menimo tudi, da v 11. tezi ni potrebno še posebej poudarjati, da ima de- 
lavec pravico do sodnega varstva, ker je to določeno že v drugih predpisih. 

V predhodnih določbah naj se opredeli, da se določbe tega zakona smi- 
selno uporabljajo tudi v primerih, ko skupščina družbenopolitične skupnosti 
po 629. členu zakona o združenem delu določi delavcem v organizaciji združe- 
nega dela rok za odpravo razlogov, ki so podlaga za začasni ukrep. Tudi za 
primer, če predlagatelj ugotovi, da so v organizaciji združenega dela nastale 
motnje v samoupravnih odnosih in da so oškodovani družbeni interesi, pred- 
lagamo, da skupščina družbenopolitične skupnosti določi organizaciji združe- 
nega dela rok za odpravo razlogov, ki so podlaga za začasen ukrep. Postopek 
obravnave in odločanja o tem predlogu naj bi potekal tako, kot je to določeno 
za odločanje o samih ukrepih družbenega varstva. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Pismenih prijav ni več. Želi 
še kdo besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Vinko Kastelic! 

Vinko Kastelic: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dovolite samo nekaj besed! Mislim, da je potrebno izhajati iz osnov naše 
družbenoekonomske ureditve, ki je opredeljena v ustavi in zakonodaji. To 
pomeni, da sta sistem socialističnega -samoupravljanja in oblast delavcev in 
delovnih ljudi, ki se izraža prek skupščin, nedeljiva. Samoupravljanje in dru- 
žbena lastnina imata posebno družbeno varstvo. Samoupravljanje kot sistem 
sploh ne more obstajati samo zase, kajti gre za družbeno samoupravljanje, 
družbeni značaj dohodka ter za ustavno in zakonsko obveznost dobrega gospo- 
darjenja v svojem skupnem in družbenem interesu ter z (obveznostjo stalnega 
povečevanja družbenega bogastva. Gre torej za enoten sistem samoupravlja- 
nja in oblasti delavcev in delovnih ljudi. 

Zato pozna sistem tudi prisilno intervencijo državnega organa, to je skup- 
ščino družbenopolitične skupnosti, kadar obstajajo z zakonom določeni raz- 
logi; ko nastanejo bistvene motnje v tako pojmovanem samoupravljanju in 
kršitve družbene lastnine. Zato imajo skupščine družbenopolitičnih skupno- 
sti pravico in dolžnost, da v teh primerih intervenirajo s svojimi ukrepi. V 
praksi pa se ta ukrep izredno malo uporablja. Do sedaj so večino predlože- 
nih in sprejetih začasnih ukrepov predložili družbeni pravobranilci samoup- 
ravljanja. 

Nadzorstvo nad zakonitostjo dela organizacij združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacij po organih družbenopolitičnih skupnosti se pravi- 
loma ne izvaja. Le v posameznih primerih se spremlja stanje gospodarjenja v 
organizacijah združenega dela. Zato praktično nimamo sklepov občinskih skup- 
ščin, s katerimi bi obvezale posamične organizacije združenega dela na uredi- 
tev samoupravnih odnosov in dobro gospodarjenje, preden bi uvedli začas- 
ne ukrepe. 

To je potrebno reči zato, ker zakon sam po sebi ne rešuje ničesar, če vse- 
binsko in konkretno skupščina družbenopolitične skupnosti in njeni organi 
ne bodo spremljali stanja gospodarjenja v posameznih organizacijah združene- 
ga dela, ne pa tako, kot je sedaj, ko je še splošen pojav, da samo spremljajo 
gospodarjenje s splošnimi ugotovitvami. 

Zakon o združenem delu je podrobno uredil razloge za začasne ukrepe 
in jih tudi predvidel. Potrebne so torej predvsem zakonske določbe o postop- 
ku priprave in izrekanja ukrepov, ki naj maksimalno zagotovijo objektivnost 
in pravilnost izrekanja ukrepov in možnost obrambe prizadetih. Iz današnje 
razprave in iz predloženih gradiv izhaja, da nam vsem skupaj pravzaprav 
ni jasno, za kakšen postopek gre. Ali gre za postopek, ki je predpisan v zako- 
nu o upravnem postopku in ki je v tem primeru, po mojem mnenju, popol- 
noma neuporaben, ker bi peljal samo v formalnosti, v razčiščevanje določenih 
zadev v organih skupščine za zaprtimi vrati, ne pa na sami skupščini. Na dru- 
gi strani pa ne gre niti za sodni postopek z vsemi formalnostmi. Menim, da ne 
moremo zapletati in zavlačevati stvari pri pripravi in izrekanju posameznih 
ukrepov s formalizmi postopka. Treba se je natančno in precizno dogovoriti 
in te določbe, v kolikor niso jasne, v predlogu za izdajo zakona še precizirati, 
da bi zagotovile demokratično, enakopravno in argumentirano vodeno raz- 
pravo na seji občinske skupščine. Ne bi bilo pa prav, da skozi razne prejšnje 
filtre že pridemo do določene rešitve. V tem primeru bi občinska skupščina 
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ne bila nič drugega kot aparat za dviganje rok. Tisti, ki predlaga in tisti zo- 
per katerega se ukrepa, mora pred delegati samimi imeti take argumente, da 
se ve, kdo ima prav in da lahko potem delegatska skupščina na podlagi take 
razprave odloči. 

Zato menim, da bi bilo formaliziranje neuspešno in da nista potrebna dva 
postopka, tako imenovani predhodni ugotovitveni postopek in tako imenovani 
postopek na sami skupščini. Treba je zavezati organe, ki so prejeli pobudo za 
začasne ukrepe in ki morajo to pobudo spremeniti v predlog občinski skup- 
ščini, da pobudo dejansko dopolnijo z vsemi dejstvi, argumenti itd. ter da je 
strokovno tako pripravljena, da je sposobna za obravnavo in odločanje v ob- 
činski skupščini. Za to pa je dovolj enofazni postopek z navedenimi procesni- 
mi garancijami. Gre torej za ta osnovna načela, ki naj zagotovijo maksimalno 
ugotovitev resnice in objektivnosti. 

Kar zadeva izkušnje iz dosedanje prakse, moram reči, da ne samo zato, 
ker je ustavna zahteva, da se tudi postopek uredi z zakonom, ki ga zakon o 
združenem delu ni uredil, ampak tudi sama praksa dosedanjih priprav in iz- 
rekanja začasnih ukrepov zahteva zakon, ki naj bi vendarle uredil osnovna 
načela postopka. Bili so namreč primeri, ko so pravobranilčeve pobude in pred- 
logi za uvedbo začasnih ukrepov ostali v predalu, ko je bil filter izvršni svet, 
prek katerega ni šlo, ker so bile pač zveze med prizadetimi in občinsko struk- 
turo premočne. Zato mislim, da je treba omogočiti pravobranilcu kot druž- 
benemu organu, tako kot je tudi v tezah navedeno, da neposredno pride pred 
skupščino. Bili so tudi primeri, ko so se izrekali začasni ukrepi zato, ker so 
se pač ljudje v neki organizaciji združenega dela in v občinski upravi sprli 
med seboj in s političnimi parolami uveljavljali začasne ukrepe. Tako smo 
morali mi in sodišče kasneje sanirati stvari. Iz teh razlogov mislim, da je za- 
kon, ki bo uredil ta temeljna procesna načela, potreben. 

Nadalje menim, da ni mogoče in tudi ne bi bilo pravilno definirati, kaj 
so bistvene motnje v samoupravnih odnosih in kaj bistvene kršitve družbene 
lastnine. Zakon o združenem delu je jasen in pravi, da gre za možnosti izre- 
kanja tega ukrepa po skupščini takrat, kadar skupščina ugotovi, da gre za 
bistvene motnje. Torej same motnje še niso zadostni razlog. Definirati, kaj so 
bistvene in kaj nebistvene motnje, pa ni mogoče. Mislim, da bi se tu spustili 
v nekaj, kar je pristojnost delegatske skupščine, njena pravica in obveznost, 
da na konkretnem primeru z ugotovitvijo vseh dejstev, vseh kazalcev gospo- 
darjenja ipd., pride do ugotovitve in sama oceni v okviru svojih pristojnosti, 
ali gre za bistvene ali ne gre za bistvene motnje. Skratka, noben zakon ne 
more odvezati občinskih skupščin te odgovornosti. 

Mislim, da je treba razčistiti še eno vprašanje. Če je potrebno, je treba 
pri tem angažirati tudi Pravni svet. Gre namreč za to, da naš ustavni sistem 
ne pozna več klasične prisilne uprave, ne pozna več ukinitve samoupravljanja. 
Drugače rečeno, kolektiva kot družbenega subjekta, in delavcev z njihovimi 
pravicami osebnega izjavljanja, sprejemanja samoupravnih splošnih- aktov, 
organiziranja tozdov, združevanja tozdov itd., začasni ukrepi ne morejo uki- 
njati. Ali drugače rečeno, kolektiva ni mogoče ukinjati. Tak je naš ustavni si- 
stem. Zato seveda ni mogoče izrekati začasnih ukrepov, če delavci nočejo or- 
ganizirati temeljnih organizacij združenega dela, zato tudi ni mogoče uvajati 
mešanih delavskih svetov, ker jih sistem pozna samo v dejavnostih poseb- 
nega družbenega pomena in ni mogoče uvesti začasnih ukrepov, če delavci 
ne organizirajo interne banke in podobno. 
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Mislim pa, da je potrebno skrbno proučiti iniciativo Odbora za družbe- 
nopolitični in komunalni sistem, predvsem v tej smeri, da imamo formalno 
in statusno organizirano združeno delo, da se delavci združijo v sozde, pos- 
lovne skupnosti in druge oblike, da so sporazumi o združevanju v delovne in 
sestavljene organizacije združenega dela in poslovne skupnosti, podpisani 
in sprejeti in da so definirani tudi cilji tega združevanja. Vendar pa delavci 
ustreznih sporazumov, dogovorov in tako dalje, v smislu izvajanja skupno 
dogovorjenih ciljev, ne sprejemajo in se zato cilji, zaradi katerih so se zdru- 
žili, ne uresničujejo. Menim, da so to razlogi za izrekanje začasnih ukrepov, 
zato bi bilo potrebno v tej smeri dopolniti predlog za izdajo zakona, kajti če 
so se delavci že svobodno in demokratično odločili v okviru našega sistema, 
so tudi dolžni svoje odločitve konkretizirati v ustreznih sporazumih, skup- 
nih planih itd., če torej že sprejetih odločitev ne izvajajo, pa je mogoče poseči 
vmes z začasnimi ukrepi. Menim, da je treba v tej smeri iniciativo Odbora 
za družbenopolitični in komunalni sistem izredno skrbno proučiti. 

Na koncu mislim, da je potrebno napraviti zakon, ki bo kratek, jasen in 
učinkovit, ker bo le tak predpis omogočil tudi njegovo učinkovito izvajanje. 
Pri tem naj še poudarim, da zakon sam po sebi ne razrešuje ničesar, če se 
osnovne funkcije družbenopolitičnih skupnosti in njihovih organov ne izvaja- 
jo, to pa so stalno spremljanje stvari in stalen nadzor nad zakonitostjo. To so 
namreč zakonske dolžnosti organov družbenopolitičnih skupnosti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa tovariš Kastelic! Želi še kdo 
besedo? (Ne.) Potem zaključujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega 
reda. Skupino delegatov prosim, da se sestane in oceni ali je razprava vsebin- 
sko že zajeta v predloženem sklepu oziroma, da predlaga spremembe in do- 
polnitve predloženega sklepa. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih, z 
osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom je Skupščini predložil v obravnavo 
Izvršni svet in za svoja predstavnika določil tovariša Karmela Budihno, na- 
mestnika in tovariša Lojzeta Senegačnika, pomočnika predsednika Republiš- 
kega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tovariš Budihna, ali 
želite besedo? (Ne.) 

Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona ste prejeli. Izvršni svet pred- 
laga, da zbor obravnava predloženi akt v smislu drugega odstavka 250. člena 
poslovnika tako, da se prva in druga faza zakonodajnega postopka združita 
in da se hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in zakonski 
osnutek. 

Želi o takšnem predlogu Izvršnega sveta kdo razpravljati? (Da.) Besedo 
ima Andrej Kocuvan, delegat iz občine Maribor! 

Andrej Kocuvan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Pripombe mariborske delegacije k predlogu za izdajo zakona o spre- 
mpmbah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih so bile izoblikovane 
na podlagi posvetovanj s predstavniki kmetijskih zemljiških skupnosti in pred- 
stavnikov uporabnikov novih površin ter na podlagi analiz o višini zbranih 
sredstev in parcialnih posvetovanj v podravski regiji. 
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Ponujena rešitev za spremembo zakona se nanaša na revalorizacijo mini- 
malne odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Po- 
vod za uvedbo te odškodnine oziroma bolje rečeno prispevka, izhaja iz zahtev- 
ka, da odškodnino dobi uporabnik oziroma bivši lastnik stavbnih zemljišč, ki 
mora zagotavljati enostavno reprodukcijo za zagotavljanje materialne podla- 
ge za realizacijo programa melioracijskih del, ki so med prioritetnimi nalo- 
gami tekočega in tudi prihodnjega srednjeročnega programa. 

Revalorizacija prispevka je bila z zakonom že predvidena, in sicer naj- 
manj vsaki dve leti, vendar pa smo že po enem letu priča povečanju in to kar 
za 250 %, kar vsekakor ni v prid prizadevanjem za stabilizacijo. Predlagatelj 
v obrazložitvi navaja nekaj analitičnih podatkov: dvig stroškov melioracij 
za okoli 30 do 100% na hektar, delež teh stroškov v ceni stanovanj, planiran 
obseg zemljišč, ki jim letno spremenimo namembnost in druge povprečne oce- 
ne. Temeljnih podatkov, ki bi delovnim ljudem in občanom omogočili pregled, 
kako so se ta sredstva zbirala po občinah in kje se bodo trošila pa ni. Ni tudi 
podatkov o tem, koliko sredstev se je zbralo s prometom kmetijskih zemljišč 
iz naslova odškodnin v družbenem in v zasebnem sektorju, čeprav so tudi ta 
sredstva, kot sem že prej omenil, načeloma namenjena za pridobivanje in kul- 
tiviranje kmetijskih zemljišč. Tudi ni podatkov o dohodku od davka na pro- 
met in davka od dohodka na promet, ki bi prav tako moral postati temeljni 
vir za financiranje kmetijsko-zemljiškega gospodarstva. 

Ob tako pomanjkljivo prikazanih podatkih je seveda težko oceniti celotno 
bilanco sredstev. Obenem pa ni nobena skrivnost, da se formirajo cene in od- 
škodnine za kmetijska zemljišča zelo različno in da dosegajo, predvsem na 
obrobjih večjih urbanih središč, nenormalne vrednosti, ki tudi 10 do 15-krat 
presegajo cene kmetijskih zemljišč na normalnem prostem trgu, to je tam, 
kjer ni vpliva mest in naselij. Pri tem ni nobena skrivnost, da družbeni se- 
ktor formira odškodninske zahtevke za svoja zemljišča po izredno visokih ce- 
nah, čeprav jih je v uporabo dobil praviloma zastonj. O gospodarjenju s tako 
pridobljenimi sredstvi žal ni dovolj podatkov. Brez dvoma pa bi ustrezna po- 
litika gospodarjenja s temi sredstvi, če bi bila v kmetijsko-zemljiškem gospo- 
darstvu združena, nudila mnogokrat večje učinke. 

Po podatkih predlagatelja bi za okoli 15 000 ha melioracij, po ceni 120 000 
dinarjev Za ha, potrebovali v petih letih okroglo 1,8 milijarde za celotno pod- 
ročje Slovenije. 

V primeru, da spremeni letno okoli 1000 ha zemljišča svojo namembnost in 
ob upoštevanju relativno nizke odškodnine za ta zemljišča, to je 200 000 di- 
narjev za ha, bi z odškodnino za zemljišča, brez tega prispevka zbrali okoli 1 
milijardo dinarjev. Ker pa so te odškodnine že danes od dva do petkrat večje, 
pomeni to tudi toliko večji obseg zbranih sredstev, ki je namenjen izključno 
za pridobivanje novih kmetijskih površin, in to na območjih, kjer so tržne 
cene neprimerno nižje zaradi odsotnosti vpliva naselij — tako imenovane zem- 
ljiške rente. Ce k temu prištejemo še obseg zbranih sredstev po sedaj veljav- 
nih minimalnih pogojih za spremembo namembnosti, vidimo, da bi bila bilan- 
ca dohodkov dejansko pozitivna, in sicer: odškodnine znesejo v povprečju od 1 
do 5 milijard dinarjev, iz naslova spremembe namembnosti od 0,5 do 1 mili- 
jarde, kar bi bilo v povprečju 3,75 milijarde dinarjev. Odhodki za nakup no- 
vih zemljišč znašajo od 0,5 do 1 milijarde, stroški za melioracijo pa 1,2 do 1,8 
milijard, ali povprečno 2,25 milijarde. Po novem predlogu, to je po zvišani od- 
škodnini, bi se prihodki povprečno dvignili na 6,25 milijard, zaradi gibanja 
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in rasti stroškov pa bi se tudi povprečni stroški za ureditev novih zemljišč 
nekoliko dvignili, bili bi pa še vedno nižji od prihodkov. Iz grobe primerjave 
sledi, da je za pomanjkanje sredstev potrebno iskati vzroke tudi drugod, ne pa 
trditi, da vrednosti odškodnin niso pravilno postavljene. 

Jasno je, da ne more biti dvoma o pravilnosti prioritete kmetijske proiz- 
vodnje. Nedvomno je, da bo zato poleg doslednega in namenskega trošenja že 
sedanjih sistemskih vidikov, potrebno tudi vnaprej pospešeno zagotavljati ma- 
terialne pogoje za razvoj kmetijstva, to je razvijati kmetijstvo po večji dina- 
miki. Vendar je nujno spremeniti načelo, po katerem odgovornost za razvoj 
nosijo izključno investitorji, ker v načelu ti predlagajo spremembo namembnosti 
zemljišč, ki jih potrebujejo. 

Nevzdržno je izhodišče, ki navaja k sklepanju, da so le investitorji upo- 
rabniki kmetijskih proizvodov, še zlasti, ker je poseganje po novem prostoru 
družbeno reprodukcijska nujnost in potreba, ne pa želja ali prestiž. Ce v gro- 
bem razdelimo nove uporabnike površin v tri kategorije, vidimo, da imamo: 
prvič, stanovanja in družbeni standard, drugič, komunalno in nacionalno in- 
frastrukturo in tretjič, gospodarstvo. Potem se moramo resnično vprašati po 
umestnosti tega načela. Stanovanjska izgradnja in objekti družbenega standar- 
da so prav tako v prioritetnih planskih dokumentih; sredstva zagotavljamo 
z lastno udeležbo, vzajemnostjo in solidarnostjo. Z resolucijo in družbenim 
dogovorom o oblikovanju cen je bilo dogovorjeno, da je treba ceno stanovanj 
čim bolj očistiti, kar te teze seveda ne zagotavljajo. Infrastrukturni objekti 
so velik potrošnik površin. Zagotavljanje sredstev pa je izredno zahtevno, saj 
te investicije ne dajejo neposrednega gospodarskega učinka, ki bi ga bilo 
mogoče izmeriti, posrednega pa še toliko manj. 

Potrebe gospodarstva po investiranju v nove proizvodne kapacitete so 
nujnost za večje ustvarjanje dohodka. Vsem uporabnikom, ki se pojavljajo 
kot investitorji pa je skupno to, da so v času investicije v najneugodnejšem go- 
spodarskem položaju. Njihova ekonomska moč je najnižja, obveznosti in po- 
gojev za sanacijo zatečenega stanja na različnih področjih pa iz dneva v dan 
več. Hkrati pa naraščajo tudi normativi in standardi, ki direktno ali indirektno 
povečujejo obseg in vrednost investicij. Na tako stanje nas opozarjajo tudi de- 
leži kreditnih potencialov, ki v investicijah iz leta v leto naraščajo1. 

Iz navedene obrazložitve zato izhaja, da smo proti takemu predlogu, ker 
prenaša vse obveznosti le na porabnike novega prostora, še posebej, ker upra- 
vičeno domnevamo, da sredstva niso niti edini niti glavni vzrok za neizvrše- 
vanje zastavljenih planskih nalog. 

Hkrati, tovarišice in tovariši delegati, je bila v razpravi obravnavana tudi 
problematika zaščite kmetijskih površin najboljših kvalitetnih razredov pred 
vplivi urbanizacije. Na sestanku naše delegacije je bilo ugotovljeno, da bi mo- 
rali biti razponi med najnižjo in najvišjo odškodnino oziroma prispevkom, 
kot ga mi imenujemo, večji. Ob predlagani minimalni višini 25 25 dinarjev, bi 
to pomenilo, da bi morali zgornjo mejo »prispevka« premakniti vsaj na 100 
do 150 dinarjev za m2 zemljišča. Te razpone pa bi občine lahko uveljavljale 
že tudi sedaj na podlagi sedanje zakonodaje. Ce torej praksa dokazuje, da 
večjih razponov ni mogoče uveljaviti, potem bo ta problem, po uveljavitvi no- 
vega predloga še močneje prisoten oziroma, kazala se bo tendenca k zmanj- 
šanju sedanjih razponov. V vsakem primeru pa menimo, da ni ustrezno ščititi 
kmetijska zemljišča s fiskalnimi inštrumenti in da zaščite na tak način ni mo- 
goče doseči. Edino pravilno je, da se ta problematika uskladi v družbenih ozi- 
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roma prostorskih planih občine. Zaščita kmetijskih zemljišč s predpisovanjem 
višjih odškodnin pa bi imela v primeru uspeha za posledico, da se sredstva za 
melioracijo ne bi zbrala v planiranem obsegu, kar bi pokazalo na potrebo po 
ponovnem zvišanju minimalne stopnje in podobno. 

Zato predlagamo, da Izvršni svet prouči drugačno rešitev tega problema, 
in sicer na osnovi temeljnega načela, da je razvoj kmetijstva prioritetna druž- 
bena naloga, da smo uporabniki kmetijske proizvodnje vsi prebivalci in da 
naj se zato obveznosti porazdelijo enakomerno na celotno družbeno skupnost. 
Vsa sredstva, prispevki in davki iz naslova prometa z zemljišči naj se strogo 
namensko uporabljajo za širjenje kmetijskih zemljišč in za njihovo kvalitetno 
izboljšanje, kar je potrebno tudi ustrezno evidentirati in spremljati v posa- 
meznih občinah in regijah. Omogočiti je potrebno spremljanje, zajemanje in 
usmerjanje sredstev rente, oziroma onemogočiti njihovo odtekanje iz družbe- 
ne v zasebno sfero. Pristopi naj se k oblikovanju družbenega dogovora in 
samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev za razvoj in pospeševanje 
kmetijstva, v katerih bodo upoštevane potrebe in možnosti našega združene- 
ga dela. 

Skupina delegatov iz Maribora je sprejela stališče, da naj se omenjeni 
predlog za izdajo z osnutkom zakona sprejme le v prvi fazi, kot teze in pred- 
lagamo, da zbor sprejme sklep, s katerim se bo predlagatelj zadolžil, da pripra- 
vi nov osnutek zakona. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva 
pripombe in stališča, dane v dosedanji razpravi z namenom, prvič, da se sistem- 
sko zagotovi materialna osnova za obnovo-, razširitev in izboljšanje kmetijskih 
zemljišč in drugič, da se zagotovi racionalno izkoriščanje in varovanje površin, 
tako urbanih kot tudi kmetijskih. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo razpravljati o tem, ali naj se 
prva faza in druga faza zakonodajnega postopka združita? (Da.) Besedo ima 
Štefan Kamin, delegat iz občine Trebnje. 

Štefan Kamin: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov, ki delegira delegata za Zbor občin iz občine Trebnje 
je na svoji seji dne 26. maja 1980 razpravljala o osnutku zakona o spremembi 
in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih in ima k načinu sprejemanja 
zakona naslednjo pripombo. 

Vprašujemo se, zakaj je potrebno sprejemati zakon po hitrem postopku, 
saj v razpravo ni bila vključena Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti SR 
Slovenije niti posamezne* kmetijske zemljiške skupnosti v občinah. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Da.) Be- 
sedo ima tovariš Vidoz Hermin, delegat iz občine Radlje ob Dravi! 

Vidoz Hermin: Tovarišica predsednica, tovarišice delegatke, tova- 
riši delegati! V naši skupini delegatov smo, ko smo razpravljali o tem predlogu 
za izdajo zakona, ugotovili, da ne obstajajo v Sloveniji samo problemi parce- 
lizacije zemljišč, ampak ugotavljamo, da že ves čas po vojni propadajo veliki 
kompleksi uporabnih kmetijskih zemljišč, ki se ne obdelujejo. Konkretno lah- 
ko za našo občino povem, da smo izgubili v zadnjih 35 letih 1000 ha zemljišč, 
ki so bila nekoč kmetijsko uporabna, danes pa je to gozd, zato menimo, da 
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predlagani zakon ni sprejemljiv, posebno ne za take občine, ki ne izvajajo 
melioracije. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Ne.) 
Tovariš Budihna, želite na to odgovoriti v imenu predlagatelja? (Da.) Prosim! 

Karmelo Budihna: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Delegat iz Maribora je naštel celo vrsto predlogov, kateri viri sred- 
stev bi se lahko uporabljali za melioracije. Ker ti predlogi pomenijo tudi bi- 
stveno prerazporeditev v sekundarni delitvi, konkretno na ta vprašanja ne bi 
mogel odgovoriti. Mislim pa, da bo potrebno pri preoblikovanju osnutka za- 
kona v predlog zakona te predloge natančno proučiti in jih upoštevati v naj- 
večji možni meri. 

Tovariš iz Trebnjega je govoril, da niso bile vključene v razpravo kme- 
tijske zemljiške skupnosti, vključno z zvezo. Mislim, da je bila zveza vklju- 
čena, kmetijske zemljiške skupnosti pa bodo vključene v naslednji fazi, pri 
preoblikovanju osnutka zakona v predlog zakona. 

Tovariš iz Maribora je med drugim tudi rekel, da dvig odškodnine na 
250 % ni v skladu s stabilizacijo. Zakon o zemljiščih je do zdaj predvideval, 
da lahko Izvršni svet Skupščine SR Slovenije vsaki dve leti valorizira mini- 
malni znesek, ki je predpisan v zakonu. Valorizacija sama bi dala minimalno 
povečanje glede na potrebe, zato se je Izvršni svet odločil, da to spremeni. 
Izvršni svet se je odločil za tako zvišanje zato, ker je praksa pokazala, da je to 
dejansko edino realen vir za te namene. To je ena stvar. 

Drugič, praksa je pokazala, da sredstva, ki so se doslej uporabljala iz tega 
vira in dajala investitorjem kot nepovratna, in to v višini 30 ter zadnja leta 
40 odstotkov, ne zadostujejo za vzpodbudo in intenzivnejši pristop k melio- 
racijam, zlasti ne pri združenih kmetih. Zato je bilo potrebno, da se odstotek 
sredstev, ki je za združene kmete in za družbeni sektor nepovraten, zviša. To in 
pa sama stroškovna gibanja so bila vzrok, da je Izvršni svet oblikoval tak 
predlog, kot je tu podan. To je minimalna odškodnina. Občinam pa ostane se- 
veda še pravica, da glede na svoje razmere, to minimalno odškodnino dvignejo, 
če je potrebno tudi do 150 dinarjev, kot je predlagal tovariš iz Maribora, glede 
na cone in kvaliteto zemlje. 

Jasno je, in to so pokazale tudi razprave v odboru, da je ta odškodnina 
prenizka. Zakon jo imenuje odškodnina zato, da bi lahko učinkovito služila 
kot zaščita kmetijskih zemljišč. Tega se zavedamo, vendar bo tudi dvig s strani 
občin gotovo prinesel svoje. 

Obstaja teza, da bremena spremembe kmetijskih zemljišč oziroma melio- 
racij kmetijskih zemljišč ne more nositi sam investitor. Mislim, da jo tudi ne 
nosi. Do sedaj so ti investitorji prispevali le 30 %, 70 % pa so jo zagotavljali 
tisti, ki so zemljo meliorirali, saj so dodajali svoja sredstva in tudi bančna 
sredstva. V bodoče bo odstotek lastnih in bančnih sredstev nekoliko nižji. 
Vendar je jasno, da mora zemlja, če jo hočemo racionalno izkoristiti, postati 
draga, tako, da bo moral vsakdo, ki to zemljo rabi in ki ji želi. spremeniti na- 
membnost, dobro premisliti, kako s to zemljo racionalno ravnati. Praksa kaže, 
da smo do izida zakona o kmetijskih zemljiščih z zemljo ravnali izredno ma- 
čehovsko. Sele zakon o kmetijskih zemljiščih je med drugim tudi z odškodnino, 
o tem ni nobenega dvoma, vnesel v našo miselnost drugačne poglede na kme- 
tijsko zemljišče, in da se je letno površina zemljišč, ki jo je kmetijska proiz- 
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vodnja izgubljala, po izdaji zakona o kmetijskih zemljiščih, začela manjšati. 
Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Mara Žlebnik, pod- 
predsednica Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Mara Žlebnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ne bi razpravljala o vsebini zakona, ker vsebinsko razpravo praktično 
še nismo začeli'. V vsebinsko razpravo se bodo verjetno vključili tudi drugi 
delegati. Želela bi govoriti le o samem postopku, to se pravi o združitvi prve 
in druge faze. 

Želela bi povedati, da je pobudo za ta zakon dala skupina delegatov v 
Zboru združenega dela in da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije to pobudo 
proučil in ji sledi. To je zapisano tudi v obrazložitvi zakona. Delegati v Zboru 
združenega dela so celo predlagali, da se zakon sprejme po hitrem postopku, 
kar pomeni ne samo združitev prvih dveh faz, temveč, da naj bi se predlagal 
oziroma obravnaval predlog zakona. Ce odločite, da so spremembe odškodnine 
utemeljene, potem je potrebno tudi čim prej sprejeti zakon, da bi te spre- 
membe lahko hitro učinkovale. Zaradi tega je Izvršni svet presodil, da ne pred- 
laga predloga zakona, ampak da se združita prvi dve fazi zakonodajnega 
postopka. Tak predlog je tudi v skladu s poslovnikom Skupščine SR Slovenije, 
ker gre za zakon, ki po svoji vsebini ni zahteven, in se je zato mogoče zelo 
hitro odločiti ali so spremembe potrebne ali pa ne, možno pa je predlagati tudi 
drugačne rešitve. Vsebinske pripombe pa je možno do predloga zakona proučiti 
in upoštevati. 

Mislim, da lahko v imenu Izvršnega sveta rečem, da Izvršni svet ne vztraja 
na tem, da se združita prvi dve fazi, če je večinsko mnenje, da naj se zakon 
obravnava po rednem postopku, in če mislite, da je potrebno vsebinsko pred- 
lagane rešitve še proučiti. Vendar pa opozarjam na to, da se v tem primeru 
postopek zavleče vsaj za mesec dni, in da bo zato učinek toliko manjši. Mislim, 
da je bilo treba to pojasniti, ker je tovariš Budihna verjetno spregledal, da 
teče razprava o združitvi prvih dveh faz. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Zeli še kdo besedo? (Da.) Besedo 
ima tovariš Jože Korošec, delegat iz občine Sežana. 

Jože Korošec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Želel bi spregovoriti nekaj besed le o prvi in drugi fazi zakonodajnega po- 
stopka. 

V skupini delegatov nismo imeli vsebinskih pripomb. Vendar mislim, da 
glede na razpravo, ki smo jo imeli, ne bi kazalo združiti faze oziroma skrajšati 
postopek, ker kmetijska zemljiška skupnost kot izredno pomemben dejavnik 
in drugi zainteresirani na tem področju ne bi imeli dovolj časa, da bi lahko pri- 
spevali k učinkovitejšemu razreševanju tega vprašanja. Postopek bi sicer lahko 
skrajšali zaradi tega, da bi hitreje lahko s spremembo odškodnine zagotovili 
potrebna sredstva za melioracije, vendar mislim, da je to vprašanje nekoliko 
manj pomembno od pravih rešitev na tem področju. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Ne.) 
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Slišali smo torej mnenje delegatov, predlog skupine delegatov iz občine 
Maribor ter mnenje tovariša Budihne in tovarišice Žlebnikove. 

Rada bi povedala, da smo tudi iz zapisnikov skupin delegatov ugotovili, da 
so bile v občinah poglobljene razprave o predlogu za izdajo zakona o osnutku 
zakona in da imamo k tej točki dnevnega reda osem prijavljenih razpravljalcev. 

Prosim, da najprej glasujete o tem, da se danes obravnava predlog za iz- 
dajo zakona s tezami za osnutek zakona, torej prva faza zakonodajnega po- 
stopka. Kdor je za tak predlog, ki ga predlaga tudi skupina delegatov iz ob- 
čine Maribor, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (5 de- 
legatov.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov odločil, da bo danes obravnaval 
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 
zemljiščih. 

Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona sta obravnavala Odbor za 
družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca odbora in komisije poro- 
čili ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima Milan Kolar, delegat iz občine Brežice. 

Milan Kolar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz občine Brežice v celoti podpira predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih in osnutek zakona, 
saj bo le tako moč uresničiti zastavljene cilje na področju razvoja kmetijstva 
in vodnega gospodarstva v prihodnjem srednjeročnem obdobju. 

Ob obravnavi osnutka zakona je skupina delegatov ugotovila, da bi bilo 
potrebno uskladiti in dopolniti še nekatere določbe zakona o kmetijskih zem- 
ljiščih, ki so si v nasprotju z zakonom o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije. Zato predlagam, da se v osnutek vnese tudi 
sprememba in dopolnitev 10. in 141. člena citiranega zakona. 

Obrazložitev: 10. in 141. člen zakona o kmetijskih zemljiščih obravnavata 
varstvo kmetijskih površin oziroma opredeljujeta obveznost priprave in spre- 
jema prostorskih planov v občinah. Hkrati opredeljujeta tudi njihovo vsebino. 
141. člen celo terja obveznost priprave teh planov na osnovi odloka o uvedbi 
prostorskih planov SR Slovenije (Uradni list SRS št. 4/78), ki pa je v nasprotju 
s 141., 142. in 143. členom republiškega zakona o sistemu družbenega planira- 
nja. Omenjeni zakon, ki je bil sprejet v začetku letošnjega leta, sistemsko opre- 
deljuje vse vidike planiranja ter obravnava prostorski vidik kot eno od kom- 
ponent družbenega planiranja. Očitno torej ne gre več za samostojni prostor- 
ski plan, kot ga opredeljujeta že omenjeni odlok o pripravi prostorskih planov, 
ki bo po informacijah Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje razveljav- 
ljen in zakon o kmetijskih zemljiščih. 

Glede na to, da bo družbeni plan za naslednje srednjeročno obdobje sprejet 
do konca tega leta, dolgoročni pa šele leta 1983, postajajo določbe 141. člena 
zakona nesprejemljive. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Mojmir Pustoslemšek, dele- 
gat iz občine Krško. 

Mojmir Pustoslemšek: Delegacija za delegiranje delegatov v 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je razpravljala o predlogu za izdajo zakona 
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o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih, z osnutkom za- 
kona in predvidene spremembe podpira. Hkrati pa predlaga, da naj bi se v 
spremembah in dopolnitvah zakona opredelili tudi kriteriji za določanje lest- 
vice za odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča, 
pri čemer naj bi se pri zneskih za kvadratni meter zemljišča upoštevala lega 
in kakovost zemljišča. To je potrebno zaradi tega, ker je prišlo v dosedanji 
praksi v občinah do prevelikih odstopanj pri določanju višine odškodnin za 
posamezne kategorije kmetijskih zemljišč. 

S poenotenjem kriterijev za določanje višine odškodnin, bi se olajšal po- 
stopek za sprejemanje občinskih odlokov o odškodnini, s tem pa bi dosegli tudi 
bolj enotne odškodnine na področju republike. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Zvonko Perlič, delegat 
iz občine Celje. 

Zvonko Perlič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! K predlogu za izdajo zakona ima delegacija iz Celja tele pripombe. 

Delegacija se strinja s predlaganim najnižjim zneskom odškodnine zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča, hkrati pa predlaga, da se 
pri opredeljevanju višine odškodnin upošteva kakovost zemljišča in da se 
odškodnina določi enotno za vso Slovenijo. To pomeni, da naj bo lestvica od- 
škodnine prilagojena rodovitnosti oziroma kakovosti zemljišča, kar naj pre- 
preči vpliv posameznih občin. Pri tem je delegacija izhajala iz tega, da odškod- 
nina,' ki jo zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča plačujejo 
investitorji, ni davek, kot se to pogosto misli, ampak instrument politike, s ka- 
terim bi se usmerjala gradnja na manj kvalitetnih zemljiščih. Gre torej za 
dolgoročni interes družbe, da se ohrani dobra zemlja. Zato je tudi predlog 
o zvišanju najnižjega zneska odškodnine umesten. 

Ker pa so razlike glede odškodnine med občinami v Sloveniji precejšnje 
in odvisne od interesov posamezne družbenopolitične skupnosti, se pogosto do- 
gaja, da imajo urbanizirane občine nizke odškodnine, čeprav je zemlja enako 
dragocena povsod v Sloveniji. Zato je potrebno, da se določi enotna lestvica 
rodovitnosti zemlje in enotna odškodnina. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Jože Čeh, delegat iz občine 
Ptuj. 

Jože Čeh : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Skupina de- 
legatov soglaša s predlogom za izdajo zakona. Zaradi boljše in hitrejše izvedbe 
kmetijskih prostorsko-ureditvenih" operacij predlagamo, da se v zakon vnese 
tudi dopolnitev 103. člena zakona o kmetijskih zemljiščih, in sicer tako, da za 
izvedbo komasacij na melioriranih površinah po tem členu zakona ni potrebno 
zagotoviti prispevka lastnikov in uporabnikov kmetijskih zemljišč, ki imajo 
več kot polovico površin vseh kmetijskih zemljišč na komasacijskem območju, 
ampak naj se določi, da se prispevek plačuje, če je večina zemljišča na koma- 
sacijskem območju. 

Prav tako naj se določi, da so podpisniki samoupravnega sporazuma po 
103. členu zakona tudi Zveza vodnih skupnosti Slovenije, Zveza kmetijskih 
zemljiščnih skupnosti Slovenije, Kmetijska živilska razvojna skupnost Slove- 
nije in banka, na katerem območju se melioracije izvajajo, kar je pomembno 
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predvsem zaradi zagotavljanja sredstev. Določneje naj se opredeli, ali pa naj 
se iz zakona črta določilo o aktu Skupščine SR Slovenije, s katerim se raz- 
glašajo kmetijska zemljišča, ki se meliorirajo, zaradi njihove vloge pri proiz- 
vodnji hrane ali zaradi izvedbe družbenega plana, kot posebej pomembna za 
vso SR Slovenijo. 

Zaradi visoke odškodnine, ki se določa v osnutku, naj se dopolni tudi 14. 
člen tega zakona tako, da se za gradnjo objektov za rejo prašičev in perutnine 
ne plačuje odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča. 

V občini imamo okoli 5000 ha površin, ki bi jih lahko meliorirali po 103. 
členu zakona o kmetijskih zemljiščih. Ceno melioracije, ki je danes 120 000 din 
po ha, pa ne moremo v celoti prevaliti na lastnika zemljišča, saj je npr. Pes- 
niška dolina, kjer sedaj izvajamo melioracije, manj razvito območje Slovenije 
in lastniki zemljišč nimajo dovolj sredstev za plačilo melioracije. Zaradi tega 
zaostajamo z deli pri melioracijah in edino možnost za nadaljevanje del vidimo 
v nepovratnem zagotavljanju sredstev za melioracije. 

Pri izvajanju komasacij na melioriranih površinah, ki so opredeljene v 
103. členu zakona o kmetijskih zemljiščih, ugotavljamo, da je za melioracijo 
potrebna 50% večina podpisnikov, ne glede na to pa je upravičenec za koma- 
sacijo le-tisti kmet, ki ima več kot polovico površin vseh kmetijskih zemljišč 
na melioracijskem območju. 

Način financiranja ter osnove in merila za prispevek ustanoviteljic je v 
samoupravnem sporazumu možno dogovoriti le, če so podpisniki sporazuma 
vsi tisti, ki tudi dajejo sredstva za te namene. Hkrati je potrebno tudi oprede- 
liti, da se sredstva zagotavljajo nepovratno, saj se v praksi dogaja, da kmetje 
ne plačujejo melioracije skladno s pogodbami, zagotavljanje sredstev prek 
sodišč pa bi onemogočilo vsako nadaljnjo akcijo. V teh primerih morajo del 
nepovratnih sredstev zagotavljati kmetijske zadruge iz svojega dohodka ozi- 
roma iz sredstev hranilno-kreditnih služb. 

Menimo, da je v dopolnitvah in spremembah zakona potrebno konkretno 
določiti tudi način financiranja v primerih, ko gre v smislu 103. člena tega 
zakona za posebej pomembna kmetijska zemljišča, Skupščina SR Slovenije pa 
ni izdala tudi ustrezen akt. To se npr. nanaša na Pesniško in Polskavsko do- 
lino. Pomanjkanje tega akta predstavlja poseben problem, predvsem pri skle- 
panju samoupravnih sporazumov za melioracije na takšnih območjih. 

Ker tudi reja prašičev in perutnine ob pomanjkanju ostalih vrst mesa, 
bistveno prispeva k prehrani ljudi, predlagamo, da se za gradnjo objektov za 
rejo prašičev in perutnine ne plačuje odškodnina za spremembo namembnosti 
kmetijskih zemljišč. Na to smo že večkrat opozorili. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Štefan Kamin, delegat 
iz občine Trebnje. 

Štefar^ Kamin: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegacija za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Trebnje je 
razpravljala o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kme- 
tijskih zemljiščih in ima k predlaganim spremembam naslednje pripombe. 

Delegacija predlaga, da naj se višina prispevka oziroma odškodnine po- 
veča največ za 100 %. Višino prispevka 'za vodno skupnost bi bilo potrebno 
določiti diferencirano po občinah, saj se v nekaterih občinah nabere veliko 
sredstev od odškodnin, čeprav le-te tudi ne izvajajo veliko melioracij. Zato naj 
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bi bil v teh občinah prispevek za vodno skupnost višji, v tistih občinah, kjer 
se več sredstev porabi za melioracije, pa naj bo prispevek nižji. 

Iz zakona oziroma iz obrazložitve ni razvidno, kako se ta sredstva upo- 
rabljajo. Delegacija zato predlaga, da naj se pripravi poročilo o porabi sred- 
stev in o opravljenih delih. Pri tem se postavlja vprašanje, ali se ta sredstva 
lahko koristijo le za hidromelioracije ali tudi za druge projekte. 

Najnižja vrednost odškodnine, ki se odvaja kmetijski zemljiški skupnosti, 
naj bi bila manjša od prispevka vodni skupnosti. Razlika v odškodnini po 
posameznih kakovostnih razredih je minimalna, zato naj zakon določi ob- 
vezno najvišjo primerno odškodnino za prvi in drugi kakovostni razred. S tem 
bi se spodbujala gradnja na manj vrednih kmetijskih zemljiščih. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Rudi Mla- 
kar, delegat iz občine Cerknica. 

Rudi Mlakar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati. 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije sta na seji, dne 23. 5. 1980 obravnavali tudi predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih, ki je danes na 
dnevnem redu. Delegacija podpira sprejem zakona, vendar ima naslednje pri- 
pombe. 

Glede na občutno zvišanje prispevka oziroma odškodnine za spremembo 
namembnosti, ki se določa s tem zakonom, predlagamo, da se pri porabi teh 
sredstev v novem srednjeročnem obdobju upošteva tudi program agromeliora- 
cije in ne samo hidromelioracij v ravninskih predelih Slovenije. To utemelju- 
jemo z dejstvom, da je Slovenija v pretežnem delu poraščena z neproduktiv- 
nim grmičevjem, ki se stihijsko razrašča. Zaradi tega je potrebno nameniti 
velik del sredstev iz spremembe namembnosti v agromelioracije, še posebej pa 
zato, ker so tovrstne melioracije cenejše od hidromelioracij. Predlog je po- 
trebno upoštevati tudi zato, ker je potrebno za hribovita območja Slovenije 
sprejeti vrsto spodbujevalnih ukrepov, ki naj bi preprečevali zmanjševanje 
kmetijske proizvodnje in razseljevanje zaradi težjih pogojev gospodarjenja na 
teh območjih. Navedene ugotovitve še posebej veljajo za občino Cerknica. 

Prav tako menimo, da je poleg predlaganih sprememb v zakonu potrebno 
določiti tudi kriterije za določitev maksimalnih stopenj za spremembo na- 
membnosti kmetijskih zemljišč, še posebej, ker je kmetijstvo v družbenem planu 
SR Slovenije opredeljeno kot prioritetna dejavnost. 

Navedeni predlog utemeljujemo z naslednjim. Sedanja politika občinskih 
skupščin in kmetijsko-zemljiških skupnosti v mestih je bila usmerjena pred- 
vsem v sprejemanje odlokov o odškodnini za spremembo namembnosti kme- 
tijskih zemljišč, s katerimi so bile določene nizke prispevne stopnje, predvsem 
za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč prvega, drugega in tretjega 
razreda. Medtem pa so občine, ki so pomembno vezane na kmetijsko proiz- 
vodnjo, med njimi tudi občina Cerknica, s politiko skrbele za ohranitev kvali- 
tetnih kmetijskih zemljišč in so zato sprejele občutno višje prispevne stopnje, 
čeprav so s svojimi proizvodi v pretežni meri zagotavljale preskrbo mest. 

Zato predlagamo, da se pri sprejemanju odlokov o spremembi namemb- 
nosti upoštevajo predlagani kriteriji in da se zbrana sredstva iz mestnih kme- 
tijsko-zemljiških skupnosti prelivajo v tiste občine, ki skrbijo za preskrbo. 
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Z upoštevanjem predlaganih stališč bomo v Sloveniji zagotovili nemoteno pre- 
skrbo potrošnih središč, prav tako pa tudi skladnejši razvoj njihovega zaledja. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Marjan 
Zerdin, delegat iz občine Lendava. 

Marjan Žerdin : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na seji, 
dne 26. 5. 1980 obravnavala predlog za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o kmetijskih zemljiščih, z osnutkom zakona. Delegacija v zvezi 
s predlogom za zvišanje najnižjega prispevka ni imela nobenih pripomb in zato 
podpira to spremembo. 

Vendar pa so delegati v razpravi opozorili na problem, ki je v naši občini 
prisoten pri določanju, kaj se šteje za spremembo namembnosti kmetijskega 
zemljišča, posebej glede na določbe drugega odstavka 14. člena zakona. Drugi 
odstavek 14. člena zakona namreč določa, da se za spremembo namembnosti 
kmetijskega zemljišča ne šteje gradnja objektov za rejo govedi, konj in drob- 
nice, s pripadajočimi objekti, ne določa pa, da se za spremembo namembnosti 
šteje tudi gradnja objektov za rejo svinj in perutnine. Delegacija zato pred- 
laga, da se v predlog za izdajo zakona vnese tudi dopolnitev oziroma spre- 
memba 2. odstavka 14. člena, in sicer tako, da se gradnja objektov za rejo 
svinj ne šteje za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča. 

Občina Lendava je izrazito kmetijska občina, kjer je še pretežno zastopan 
individualni sektor kmetijstva. Poudarek je dan na živinoreji, govedoreji in 
prašičereji. Zadnja leta beležimo stagnacijo v razvoju prašičereje iz različnih 
razlogov. Nadaljnji razvoj kmetijstva v občini je usmerjen v bistveno pove- 
čanje proizvodnje prašičev, kar je tudi v skladu s konceptom razvoja kmetij- 
stva v Pomurski regiji. Delegacija meni, da so graditelji objektov za prašiče- 
rejo v neenakopravnem položaju z graditelji objektov za govedorejo. Sedaj 
veljavno določilo 2. odstavka 14. člena zakona o kmetijskih zemljiščih ne 
spodbuja kmetovalcev k tržni proizvodnji prašičev. Glede na to, ter upoštevaje 
naše potrebe za vzpodbujanje razvoja prašičereje, predlagamo Zboru občin, da 
se v predlogu za izdajo zakona dopolni tudi drugi odstavek 14. člena. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Besedo ima tovariš Andrej Kocu- 
van, delegat iz občine Maribor. 

Andrej Kocuvan: Uvodoma sem obrazložil, zakaj smo predlagali, 
da se ne združita prva in druga faza zakonodajnega postopka, sedaj pa bi želel 
opozoriti na nekatera vprašanja glede zaščite kmetijskih zemljišč in glede zbi- 
ranja sredstev za realizacijo posameznih programov. Te zadeve so doslej ure- 
jali različni predpisi, pri čemer je treba opozoriti, da fiskalni instrumenti ne 
bodo zagotovili uresničitev zastavljenih nalog na tem področju. Iz analize, ki 
smo jo naredili, smo ugotovili, da je za investitorja večji strošek, če gradi na 
hribovitem območju kot pa če plača 10 ali 20 000 starih dinarjev po m2 za 
spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča. Zaradi tega ne bo dosežen 
željeni rezultat. 

Prav tako je vprašljivo temeljno načelo, po katerem so samo investitorji 
oziroma novi uporabniki, ki posegajo na neko zemljišče, dolžni plačevati od- 
škodnino. Kmetijstvo je namreč prioritetna družbena dejavnost, potrošniki 
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kmetijske proizvodnje pa smo vsi in bi zato vsi morali tudi zagotavljati po- 
trebna sredstva za razvoj te dejavnosti. _ 

Opozoriti bi tudi želel, da bi bilo potrebno zagotoviti natančnejšo kon- 
trolo o teh sredstvih, ter tudi o drugih sredstvih, ki se pridobivajo s prome- 
tom zemljišč. To se nanaša na rente, predvsem v večjih mestih in naseljih, ki 
se danes prelivajo iz družbenega v zasebni sektor, pa tudi v nekatere kmetij- 
ske organizacije in delovne organizacije, kjer je ta kontrola veliko slabša. 

Želel bi tudi povedati, da je treba sredstva v večji meri zagotavljati z do- 
hodkovnim povezovanjem vseh zainteresiranih dejavnikov, kar naj bi zago- 
tovilo učinkovitejše usposabljanje kmetijskih površin. S tem v zvezi se stri- 
njam z delegatom, ki je poudaril, da je sredstva potrebno namenjati ne samo 
za hidromelioracije, ampak tudi za agromelioracije in druge ukrepe. 

Menim tudi, da je potrebno odškodnino preimenovati v prispevek, saj gre 
v bistvu za prispevek, ki ga dobi bivši uporabnik oziroma lastnik zemljišča, 
za točno določen namen in za točno določeni program. Le-ti morajo biti veliko 
bolj precizni kot so bili do sedaj. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? Pismenih prijav ni. 
(Ne.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam 
zboru, da sprejme naslednji sklep: _ 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 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, dane v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine, piipombe 
skupin delegatov in pripombe iz razprave delegatov na seji zbora. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Glede na dogovor z Zborom združenega dela, predlagam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11.30.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo z delom. 

Vračamo se na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o postopku sprejemanja začasnih ukrepov družbenega varstva sa- 
moupravnih pravic in družbene lastnine. 

Prosim poročevalca skupine delegatov, da poroča zboru. Besedo ima tovariš 
Zvone Perlič. 

Zvone Perlič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov se je sestala in predlaga, da zbor sprejme sklep v 
predloženem besedilu. 

V razpravi skupine delegatov smo posebej pozorno obravnavali besedilo. 
»predhodni ugotovitveni postopek«, in sicer v drugi podtočki 3. točke, ker je bilo 
v razpravi izraženo stališče, da je to moč razumeti kot dva ločena postopka. 
Vendar smo ugotovili, da ne gre za dva ločena postopka, temveč za ugotovit- 
veni postopek preden Skupščina odloči o uvedbi posebnega varstva pravic. 
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Zato predlagamo, da se sklep sprejme v enakem besedilu kot je bil pred- 
ložen. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Slišali ste predlog skupine delegatov. Zeli 
kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje 
o predlogu sklepa, ki ste ga danes dobili na klop. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Hkrati ugotavljam, da je bil predlog za izdajo zakona sprejet v skladu s 

stališči Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora po- 
sebej obvestila. 

Glede na to, da v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki pravkar 
zaseda, čakajo na odločitve naše skupščine, predlagam, da kot prvo obravna- 
vamo 16., 17., 18., 19. in 20. točko dnevnega reda. Se strinjate s takšnim pred- 
logom? (Da.) 

Prehajamo na 16. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
sredstvih za odpravo posledic potresa, ki je 15. aprila 1979 prizadel območje 
določenih občin SR Bosne in Hercegovine in SR Hrvatske. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije v tem zboru je dr. Rudi Kro- 
pivnik, član delegacije, predstavnik Izvršnega sveta pa je tovariš Slavko Po- 
lanič, namestnik republiške sekretarke za finance. 

Želita morda predstavnika delegacije in Izvršnega šveta besedo? (Ne 
želita.) v. 

Osnutek zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Prav 
tako ste prejeli predlog sklepa, ki naj ga sprejme naš zbor. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Odbor pa tudi dodatno po- 
ročilo. Želita poročevalca odbora in komisije poročila ustno dopolniti? (Ne 
želita.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Želi kdo besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, 

da sprejme sklep, ki ste ga danes prejeli na klop. 
Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je 

kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotaivljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 
Obveščam vas, da smo usklajeni z Zborom združenega dela. 

Prehajamo na 17. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o plačevanju posebne takse na uvoženo blago. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije je dr. Rudi Kropivnik, član 
delegacije, predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije pa je tovari- 
šica Cvetka Selšek, pomočnica predsednika Republiškega komiteja za med- 
narodno sodelovanje. Želita predstavnika delegacije in Izvršnega sveta besedo? 
(Ne želita.) 
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Osnutek zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta in 
predlog sklepa, ki naj ga sprejme naš zbor. Predlog sklepa ste prejeli danes 
©a klop. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca odbora in 
komisije besedo? (Ne želita.) 

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

da sprejme sklep, ki ste ga danes prejeli na klop. Kdor je za tak sklep, naj 
prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Obveščam vas tudi, da smo tudi pri tej točki dnevnega reda usklajeni z 

Zborom združenega dela. 
Predlagam, da združimo 18. in 20. točko dnevnega reda. Ti dve točki sta 

vsebinsko povezani. Ali se s takim predlogom strinjate? (Da.) 

Prehajamo na 18. in 20. točko dnevnega reda, to je na osnutek 
zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov fede- 
racije za leto 1980 in na osnutek odloka o spremembi odloka o določitvi pri- 
hodka od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1980 odstopijo Interesni 
skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino. 

Osnutek zakona in osnutek odloka je Skupščini predložil v soglasje Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije v tem zboru 
je dr. Rudi Kropivnik, član naše delegacije, predstavnik Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije pa je Slavko Polanič, namestnik republiške sekretarke za 
finance. Želita predstavnika delegacije in Izvršnega sveta besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona in osnutek odloka ste prejeli z razširitvijo dnevnega reda. 
Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta, danes pa ste prejeli na klop še pred- 
log sklepov, ki naj ju sprejme naš zbor. 

Osnutek zakona in osnutek odloka sta obravnavala Odbor za finance in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita 
poročevalca odbora in komisije besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker 
ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da k 
obema točkama dnevnega reda sprejme sklepe, ki ste ju prejeli danes na klop. 
Kdor je za taka sklepa, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagana sklepa. 
Obveščam vas, da smo pri teh točkah dnevnega reda usklajeni z Zborom 

združenega dela. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je osnutek zakona o 
skupnem znesku sredstev za financiranje programa graditve in modernizacije 
tehnične baze Radia Jugoslavije v obdobju od leta 1981 do 1990, s poročilom 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ o poteku usklajevanja. 

Kot sem že uvodoma omenila, je osnutek zakona zbor že obravnaval na 
32. seji, dne 20. februarja 1980, in takrat dal soglasja k osnutku zakona, ker 
je zadolžil našo delegacijo, da poskuša uveljaviti pripombe k osnutku zakona. 
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Zato prosim predstavnika naše delegacije, da o poteku usklajevanja poroča 
zboru. Besedo ima dr. Rudi Kropivnik, član naše delegacije. 

Dr. Rudi Kropivnik: Tovarišice in tovariši delegati! Glede na to, 
da ste dobili informacijo o dosedanjem poteku obravnave osnutka zakona o do- 
ločitvi skupnega zneska sredstev za financiranje programa graditve in moder- 
nizacije tehnične baze Radia Jugoslavije v obdobju od leta 1981—1990 danes 
na klop, mi dovolite, da dam nekaj opozoril v zvezi s tistimi bistvenimi točkami 
iz tega poročila, ki so posebej pomembne za vaše odločanje. Razen tega pa bi 
rad podal tudi dopolnilo k tej informaciji. 

Kot je že tovarišica predsednica opozorila, je Skupščina SR Slovenije ta 
zakon obravnavala 20. februarja letos, in takrat ni dala soglasja k osnutku 
tega zakona, dala pa je pripombo, da bi morali pred sprejetjem tega zakona 
sprejeti v federaciji srednjeročni program negospodarskih investicij za ob- 
dobje od leta 1981 do 1985 in družbeni dogovor, ki naj bi opredelil programske 
in vsebinske orientacije Radia Jugoslavije. 

Potem ko edino Skupščina SR Slovenije ni dala soglasja k temu zakonu, 
kar pomeni odlaganje procedure v Zboru republik in pokrajin za najmanj 
šest mesecev, so predstavniki Radia Jugoslavije predlagali skupen sestanek 
s predstavniki našć delegacije, na katerem naj bi proučili možne rešitve za čim 
hitrejšo premostitev nastale situacije, in sicer zaradi tega, ker je v vseh poli- 
tičnih sklepih, tako Predsedstva SFRJ kot tudi Predsedstva Zvezne konference 
Socialistične zveze, bilo naloženo Radiu Jugoslavija, da čim prej izvede mo- 
dernizacijo. 

Na tem sestanku je bilo ugotovljeno, da je v času od sklepanja v re- 
publiški Skupščini in pa do sestanka, ki je bil v začetku aprila, že razčiščena 
večina spornih vprašanj, ki se nanašajo na vsebinsko in programsko orienta- 
cijo Radia Jugoslavija, kar so predstavniki Radia Jugoslavija opravili v nepo- 
srednih stikih z Republiško konferenco Socialistične zveze, Radiom Ljubljana 
in Radiom Koper. 

Pri tem smo ugotovili, da še nadalje ostaja odprto vprašanje programa 
negospodarskih investicij za novo srednjeročno obdobje. Glede na to, da so se 
v tem času določene zadeve spremenile, smo se o novo nastalem položaju po- 
svetovali v Skupščini SR Slovenije, na posebnem sestanku, kjer so bili pri- 
sotni predstavniki Predsedstva Skupščine SR Slovenije in predstavniki Pred- 
sedstva Republiške konference SZDL. Na tem posvetovanju je bilo dogovor- 
jeno, da je potrebno storiti vse, da se procedura na osnutku zakona čim prej 
nadaljuje, ker je Slovenija prav tako kot ostale republike zainteresirana za 
uspešno delovanje Radia Jugoslavije. Dogovorjeno je bilo, da naj Zvezni iz- 
vršni svet bodisi poskrbi, da bo program negospodarskih investicij v naj- 
krajšem času dan v razpravo, ali pa naj s svojimi sklepi zagotovi, da je inve- 
sticija Radia Jugoslavije prioritetnega pomena glede na druge možne ne- 
gospodarske investicije v novem srednjeročnem planu. Prav tako naj za- 
gotovi, da se ta prioriteta ne bo več spreminjala ter da se bo investicija v 
Radio Jugoslavija vključila v skupen obseg programa negospodarskih investi- 
cij za novo srednjeročno obdobje. Dogovorjeno je tudi bilo, da je potrebno 
vztrajati, da se hkrati sprejme tudi družbeni dgovor o programski in vsebin- 
ski orientaciji Radia Jugoslavije. 

Na seji Odbora za finance, dne 24. aprila 1980 smo razpravljali o pri- 
pombah Skupščine SR Slovenije, pri tem pa smo poleg pripomb, ki so bile 
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navedene v sklepu Skupščine SR Slovenije, obrazložili tudi stališča, dogovor- 
jena na tem sestanku. Po daljši razpravi je bilo ugotovljeno, da ni realno 
pričakovati, da bi program negospodarskih investicij za novo srednjeročno 
obdobje lahko sprejeli pred koncem tega leta. Zato so predstavniki Radia 
Jugoslavije obljubili, da bodo poskrbeli za ustrezne sklepe glede prioritete 
te negospodarske investicije in da bo tudi ta investicija vključena v novi 
program negospodarskih investicij, ter da bo Radio Jugoslavija sklenil ustre- 
zen akt, s katerim bo sankcioniral že dogovorjeni način sodelovanja z repu- 
bliškimi in pokrajinskimi radio centri. 

Potem ko je bila napisana ta informacija, smo že dobili samoupravni spo- 
razum, ki so ga sklenili Radio Jugoslavija in republiški ter pokrajinski radio 
centri o programskem in tehničnem sodelovanju. Razen tega je Zvezni izvršni 
svet sklenil, da ne bo dajal več v proceduro novih zakonov s področja finan- 
ciranja negospodarskih investicij, dokler ne bo v federaciji sprejet program 
negospodarskih investicij za novo srednjeročno obdobje. ZIS je tudi ponovno 
ocenil, da je investicija v Radio Jugoslavija takšnega prioritetnega značaja, 
da je potrebno financiranje tehnične baze sprejeti pred sprejetjem programa 
negospodarskih investicij ter da bo ta investicija uvrščena kot prioritetna 
negospodarska investicija v programu negospodarskih investicij federacije za 
obdobje od 1981 do 1985. leta. , 

Na podlagi tega delegacija ocenjuje, da so dani pogoji za ponovno ob- 
ravnavo osnutka tega zakona v Skupščini SR Slovenije, in predlaga, da se da 
soglasje k osnutku zakona in da se pooblasti delegacijo, da glasuje za predlog 
zakona, ko bodo vsa vprašanja usklajena. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Poročilo o poteku usklajevanja 
osnutka zakona je obravnaval naš Odbor za finance in zboru predložil pismeno 
poročilo, ki ste ga prejeli danes na klop. Prav tako ste na klop prejeli besedilo 
predloga sklepa, ki naj ga sprejme naš zbor. 

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

da sprejme sklep, ki ste ga danes prejeli na klop. Kdor je za tak sklep, naj 
prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o intervencijah v kmetijstvu in 
porabi hrane. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini predložila v obravnavo skupina de- 
legatov za Zbor združenega dela, 1. okoliš, kmetijska dejavnost, Skofja Loka. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) 
Predlog za izdajo zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi stališča Izvršnega sve- 

ta. Predstavnika Izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda sta Karmelo Bu- 
dihna, namestnik predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano in Lojze Senegačnik, pomočnik predsednika Republiškega 
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Želita predstavnika Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima Karmelo 
Budihna, predstavnik Izvršnega sveta. 
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Karmelo Budihna: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice 
delegati! Glede na to, da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na seji, dne 
26. 5. 1980 obravnaval vprašanja, ki so se oblikovala na sejah delovnih teles 
Skupščine ob obravnavi predloga za izdajo zakona, in glede na to, da ste sta- 
lišča Izvršnega sveta prejeli, menim, da ni potrebno, da jih še posebej obrav- 
navam. Želel bi opozoriti le na nekatere finančne vidike tega problema. 

Iz podatkov, ki smo jih zbrali, je razvidno, da so občine sprejele kmetij- 
ske programe, za katere bi bilo potrebno zagotoviti približno med 170 in 175 
milijoni dinarjev. Pri tem so predvideni naslednji viri. Iz čistega dohodka bo 
združeno delo zagotovilo 15 % potrebnih sredstev, iz proračunov pa bo zago- 
tovljenih 42 %, pričakovano pa je bilo, da bo iz dohodka s samoupravnimi 
sporazumi, ki so bili sprejeti, pridobljeno 30 % potrebnih sredstev. Preostali 
del sredstev, to je 13 %, pa bo zagotovljenih iz bivših investicijskih skladov 
ter iz drugih virov. Če predpostavimo, da bodo vsi viri, razen iz dohodka, za- 
gotovljeni, bo glede na predvidene programe manjkalo okrog 30 % potrebnih 
sredstev. To je ena ugotovitev. 

Druga ugotovitev je, da se je od 60 občin, ki različno zagotavljajo potrebna 
sredstva, le 26 občin obrnilo na združeno delo. V ostalih občinah niso pristopili 
k temu, da bi združeno delo združevalo potrebna sredstva. Od teh 26 občin 
je le osmim občinam uspelo zagotoviti vire od združenega dela v skladu s 4. 
členom zakona o združenem delu. Iz teh globalnih podatkov bi lahko zaključili, 
da bodo v teh primerih zagotovljena sredstva zadoščala za uresničitev spre- 
jetih programov. Situacija v vseh občinah seveda ni enaka. V tistih občinah, 
kjer bo zmanjkalo sredstev, se bo potrebno v skladu s priporočilom Izvršnega 
sveta ponovno obrniti na združeno delo ter uskladiti samoupravne sporazume, 
ki so bili sprejeti, z določili 4. člena zakona o intervencijah v kmetijstvu in 
porabi hrane. 

Te podatke vam posredujem zato, da bi pokazal, da vendarle stvar ni tako 
kritična, kot smo morda mislili v prvih trenutkih. 

V razpravi so delegati postavljali tudi vprašanja, kako se bodo sredstva 
zagotavljala v novem srednjeročnem obdobju. Mislim, da na to vprašanje daje 
odgovor tudi Izvršni svet v svojih stališčih, kjer je opredeljeno, da bo Izvršni 
svet, hkrati z dogovorom o temeljih srednjeročnega družbenega plana SR 
Slovenije predložil tudi sistem interveniranja v kmetijstvu, ki bo odvisen od 
opredelitve kmetijstva v novem srednjeročnem planu. Prav tako bo tudi opre- 
delil vire. Takrat se bomo lahko o teh stvareh podrobneje in temeljiteje do- 
govorili. Vsi skupaj pa moramo zagotoviti, da bo združeno delo v kmetijstvu 
že v začetku novega srednjeročnega obdobja vedelo, v kakšnem položaju bo 
in s kakšnimi sredstvi lahko računa. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Predlog za izdajo zakona ste 
prejeli. Prejeli ste tudi stališča Izvršnega sveta. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali Odbor za finance in Odbor za 
družbenoekonomske odnose in razvoj, ki sta predložila skupno poročilo, Ko- 
misija za spremljanje in izvajanje zakona o združenem delu in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta predložili pismeni poročili. 

Želijo poročevalci odborov in komisij besedo? (Da.) Besedo ima Zdenka 
Jurančič, predsednica Odbora za finance. 
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Zdenka Jurančič: Tovarišice in tovariši delegati! Odbor za finance 
in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin sta na svoij 
skupni seji 16. maja 1980 obravnavala pobudo za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane, ki jo je 
Skupščini SR Slovenije predložila skupina delegatov za Zbor združenega dela 
za kmetijsko dejavnost, 1. okoliš, Skofja Loka. 

O obravnavi tega predloga za izdajo zakona sta poslala oba odbora skupno 
pismeno stališče. Ugotovitve stališč, opozoril in priporočil iz te razprave v zvezi 
s sistemskimi vprašanji razvoja kmetijstva sedaj ne bom ponavljala, ker so 
vsa zapisana. 

Dovolite mi pa, da se omejim samo na vprašanje, ki nam je ob odločitvi, 
da ne podpremo takšnega načina zbiranja sredstev iz dohodka temeljnih orga- 
nizacij združenega dela, kot je predložila skupina delegatov, ostalo odprto. To 
je vprašanje finančnih sredstev, nujnih za rešitev situacije na področju pospe- 
ševanja kmetijstva v tekočem letu. 

V razpravi so delegati, ki v oba odbora prihajajo iz območij, kjer je kme- 
tijstvo pretežna gospodarska dejavnost in problemi razvoja kmetijstva večji, 
opozarjali predvsem na probleme financiranja pospeševalnih služb na neka- 
terih območjih, na nevarnost odhoda kadrov v druge dejavnosti in podobno. 

Zato smo 16. maja 1980 na skupni seji poudarili, da je za leto 1980 potrebno 
najti hitro in učinkovito pa čeprav začasno rešitev financiranja najnujnejših 
nalog, ki po takšni odločitvi ne bi bile finančno pokrite. 

Iz podatkov Zadružne zveze Slovenije, ki je predlog za izdajo zakona pri- 
pravila, sledi, da je bilo zbranih za leto 1978 s strani združenega dela, torej 
po samoupravnih sporazumih v okviru samoupravnih interesnih skupnosti, 
kjer so ustanovljene, približno 35 milijonov dinarjev. Koliko je bilo zbranih 
sredstev iz čistega dohodka in koliko po tej varianti, kot je bila sedaj pred- 
ložena, nismo zvedeli. Te podatke smo dobili potem na ponovni obravnavi čez 
10 dni, to je 26. maja 1980 in o tej seji Odbora za finance ni pismenega poro- 
čila. Zato mi dovolite, da ustno poročam o poteku razprave. 

Predlagali smo, da se v okviru presežkov proračuna, ki so izkazani za leto 
1979, poiščejo nujna manjkajoča finančna sredstva začasno samo za leto 1980, 
dokler ne bo za srednjeročno obdobje sistemsko urejeno tudi vprašanje zbi- 
ranja sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva. 

Vemo, da je v proračunu za intervencije v kmetijstvu namenjenih v raznih 
oblikah prek 700 milijonov dinarjev. V primerjavi s to veliko obremenitvijo 
proračuna, ki predstavlja že čez 10% neto republiškega proračuna, smo ugo- 
tovili, da je za dodatne intervencije potreben le manjši del sredstev, ki na 
proračunsko porabo ne bi imel velikega vpliva, vendar pa bi lahko na posamez- 
nih kmetijskih območjih odločilno vplival na nemoteno nadaljevanje pospe- 
ševanja kmetijstva. 

Iz razprave predstavnika Izvršnega sveta — sedaj smo dobili tudi pismeno 
stališče Izvršnega sveta — sledi, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije do 
predložene možne variante ni zavzel pozitivnega stališča, torej ni našel mož- 
nosti, da se v okviru presežkov proračuna za leto 1979 zagotovijo sredstva. 
Predložene so druge variante oziroma drugi napotki. 

Ob ponovni obravnavi 26. maja 1980 smo na Odboru za finance dobili po- 
jasnilo, da v občinah pričakujejo, da bo s samoupravnim sporazumom po tej 
varianti, ki ni sprejeta oziroma ni sprejemljiva, zbranih približno 45 milijonov 
dinarjev, da so pa v tej vsoti zajete tudi druge naloge, ne samo naloge pospe- 
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sevalne službe. Kolikšna je višina najnujnejših sredstev za neodložljive naloge, 
predvsem pospeševalne službe v letu 1980, nismo zvedeli. Po naših ocenah lahko 
pričakujemo samo nižjo številko od navedene. 

Zato se je Odbor za finance odločil, da predlaga Zboru občin, da zadolži 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, naj v skladu s svojo odgovornostjo za 
stanje v družbenopolitični skupnosti ter odgovornostjo za izvrševanje predpi- 
sov, zlasti zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabe hrane, oceni nastalo 
situacijo ter skupaj z izvršnimi sveti občinskih skupščin ukrepa, da se uresni- 
čijo letošnji, nujni programi na tem področju. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Pričenjam razpravo. Besedo 
ima Hinko Čop, delegat iz občine Mozirje. 

Hinko Cop: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Mozirje je 
na seji, dne 23. maja 1980, obravnavala predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane. Pri tem je 
zavzela naslednje stališče. 

Z izdajo tega zakona bi le še povečali negativne razlike med položajem 
kmetijskih interesnih skupnosti v revnejših in v bogatejših občinah, s tem pa 
bi tudi povečali razlike o možnostih intervencije. Te razlike' so že sedaj ob- 
čutne. Dejstvo je, da je industrija na kmetijskih področjih slabše razvita in 
zato ne moremo pričakovati, da bodo organizacije združenega dela na teh 
območjih lahko znatneje prispevale k hitrejšemu razvoju kmetijske proizvod- 
nje hrane. S takšno politiko bodo tudi samoupravne interesne skupnosti za 
kmetijstvo v vedno slabšem položaju kot skupnosti na tistih območjih, kjer je 
industrija bolj razvita. 

Vedeti moramo tudi to, da niso prisotni samo problemi v zvezi s proiz- 
vodnjo hrane, ampak tudi pri zagotavljanju socialne varnosti prebivalstva, ki 
se ukvarja s kmetijstvom zdravstveno, pokojninsko in socialno zavarovanje. 
Za reševanje teh problemov, združeno delo v kmetijskih predelih že sedaj 
prispeva znatna sredstva. 

Zaradi pomembnosti vprašanja pridobivanja hrane, naj bi Izvršni svet 
čim prej pristopil k realizaciji nalog, ki so opredeljene v 3. točki predlaga- 
nega sklepa, pri čemer pa naj preveri, kako se zagotavlja socialna varnost 
kmečkega prebivalstva. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Ivan Kozole, de- 
legat Izvršnega odbora Skupnosti slovenskih občin. 

Ivan Kozole: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na to, da v tem obdobju delamo analizo o uspešnosti izpolnjevanja nalog 
v kmetijstvu v preteklem srednjeročnem obdobju in da pripravljamo smerni- 
ce za razvoj kmetijstva v obdobju 1981—1985, je prav, da spregovorimo tudi 
o pomenu občinskih skladov. Pri tem moramo vedeti na kakšne družbene in- 
tervencije lahko računamo v naslednjem srednjeročnem obdobju, da bomo 
lahko izpolnili s plani dogovorjene naloge. Kmetijstvu moramo zagotoviti 
pravo mesto in takšno materialno podlago, kot so jo imele v tem obdobju 
druge panoge v gospodarstvu in negospodarstvu. Dosedanje izkušnje so do- 
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kaz, da se z družbenimi intervencijami da hitro in učinkovito razvijati ne- 
razvite dejavnosti. . . 

Na kratko bi povzel vsebino dosedanjih razprav o predlogu za izdajo za- 
kona o spremembi in dopolnitvi zakona o intervencijah v kmetijstvu in po- 
rabi hrane, opozoril pa bi tudi na nekatera delegatska vprašanja. 

Pridelovanje hrane in ohranjevanje ter razvijanje gospodarske aktivnosti 
v kmetijstvu postaja odgovornost in skrb združenega dela v občini, ne le kme- 
tijskih organizacij. . 

Z intervencijami iz občinskih skladov oziroma iz samoupravnih interesnih 
skupnosti občine usmerjajo kmetijstvo na svojem območju v skladu z družbe- 
nim planom, pri čemer se posebej spodbujajo tiste dejavnosti, ki so specifične 
za občino in pri katerih so republiški ukrepi nezadostni. 

Sredstva, ki se zagotavljajo z dotacijami ali z nepovratnimi intervencijami, 
delujejo mobilizacijsko, odražajo pa tudi pripravljenost in odnos občin do 
problemov v kmetijstvu. Ta faktor je za delovanje kmetov in delovnih kme- 
tijskih organizacij zelo pomemben. . „ , ^ 

V tem obdobju sestavljamo in sprejemamo nove srednjeročne plane. .Kme- 
tijske organizacije so sprejele dokaj ambiciozne plane. Zato je potrebno pravo- 
časno sprejeti družbenoekonomske ukrepe, ki bodo zagotavljali ekonomičnost 
proizvodnje in spodbujali k hitrejšemu spreminjanju družbenoekonomskih 
odnosov na vasi. . 

Z intervencijami iz skladov smo doslej podpirali predvsem posodabljanje 
proizvodnih procesov in uvajanje novih oblik združevanja kmetov v skupno- 
stih, izobraževalno dejavnost ter kmetijsko-strokovno pospeševalno službo. 

Doslej je opravljeno samoupravno preoblikovanje skladov v samoupravnih 
interesnih skupnostih za pospeševanje kmetijstva v več kot 40 občinah in je v 
1978. letu zbranih 8 milijard sredstev. To kaže na pripravljenost združenega 
dela za dolgoročni razvoj kmetijstva. Te procese je potrebno pospeševati tudi 
z zakonskimi predpisi. 

O preoblikovanju občinskih skladov v samoupravne interesne skupnosti 
za pospeševanje kmetijstva je tekla razprava tudi na posvetu o kmetijstvu v 
Ljutomeru 1977. leta. Opozoril bi na stališča Republiške konference SZDL, da 
je za zagotavljanje pogojev za hitrejši razvoj kmetijstva, za uveljavljanje no- 
vih družbenoekonomskih odnosov in preobrazbo vasi, nujno potrebno spod- 
bujati združevanje sredstev, če hočemo zagotoviti izvajanje dogovorjenega 
razvoja kmetijstva. Pri tem kaže opozoriti tudi na študijo Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije o socialni preobrazbi vasi, ki pojavov in gibanj na 
vasi ne ocenjujejo zgolj z vidika proizvodnje hrane, temveč tudi iz širših druž- 
benoekonomskih, socioloških in ekoloških vidikov. Kljub vsem ugotovitvam, 
pa po mnenju Službe družbenega knjigovodstva in delovnih teles Skupščine, 
smejo temeljne organizacije združenega dela in delovne skupnosti združevati 
sredstva le iz sklada skupne porabe po zaključnem računu. To stališče se za- 
govarja s tem, da samoupravna interesna skupnost nima zakonske podlage ozi- 
roma, da 4. člena zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane ni mo- 
goče spremeniti. 

Zadružna zveza je izdelala predlog sprememb zakona o intervencijah / 
kmetijstvu in porabi hrane na predlog sekcij za kmetijstvo pri Skupnosti slo- 
venskih občin. Bistvo tega predloga je, da- se da zakonska podlaga, ki bo omo- 
gočila tozdom in delovnim skupnostim združevanje sredstev iz dohodka na 
podlagi sporazuma. Ta predlog je bil sprejet v Kopru na posvetu vseh pred- 
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sednikov izvršnih svetov skupščin občin in predstavnikov drugih odgovornih 
institucij. Predsedniki izvršnih svetov občinskih skupščin so o tem predlogu 
razpravljali tudi na posvetu pri predsedniku Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. V razpravi je bilo mnogo delegatskih vprašanj in raznih intervencij, 
da bi se vendarle sprejele spremembe zakona, ki pomenijo večjo proizvodnjo 
hrane in s tem tudi našo ekonomsko in politično neodvisnost. Gre za sredstva, 
ki bi se namenjala za proizvodnjo in uresničitev dogovorjenih programov, ne 
pa za ustanavljanje nove birokracije. 

Vsi so predlagali, da je potrebno sprejeti spremembe zakona. V imenu 
Izvršnega odbora Skupnosti slovenskih občin in Sekcije za kmetijstvo pred- 
lagam, da sprejmete predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi za- 
kona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: 2eli še kdo besedo? (Da.) Besedo ima 
Franc Svetelj, delegat iz občine Kamnik. 

Franc Svetelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! K predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o in- 
tervencijah v kmetijstvu in porabi hrane smo prejeli stališča Izvršnega sveta 
z dne 12. marca 1980, ki takrat ni nasprotoval predlogu za izdajo zakona ozi- 
roma je predlagane rešitve podpiral. Po seji naše skupine delegatov, ki je bila 
dne 23. maja 1980 pa smo prejeli skupno poročilo Odbora za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj in Odbora za finance Zbora občin ter poročila Zakono- 
daj no-pravne komisije in Komisije za spremljanje in izvajanje zakona o zdru- 
ženem delu, ki dodatno pojasnjujejo problematiko v zvezi s predlogom za 
izdajo zakona. 

Glede na to, da se ekonomski'položaj kmetijstva prepočasi izboljšuje, da je 
treba najti učinkovitejše ukrepe in da je tudi Izvršni svet v prvotnem pred- 
logu, prav tako pa tudi pristojna telesa Republiške konference Socialistične 
zveze, soglašal s predlaganimi spremembami, je tudi naša skupina načelno pod- 
prla predlog za izdajo zakona. Vendar pa, upoštevajoč gradiva, ki smo jih do- 
bili po seji skupine in danes na klop, moram ugotoviti, da je pametno, da se 
tak predlog umakne oziroma da ne podpremo predloga za izdajo zakona. 
Predlagam pa, da naj bi naš zbor danes sprejel sklep, da naj bi Izvršni svet 
čim prej pripravil konkreten predlog glede sistema in politike intervencij v 
kmetijstvu v naslednjem srednjeročnem obdobju. S tem podpiram predlog, 
ki sta ga v svojem poročilu dala oba odbora Zbora občin. 

Na koncu bi rekel še to, da je treba, v primeru, ko gre za tako pomembna 
vprašanja kot je kmetijstvo, delegatom pravočasno zagotoviti vse potrebne 
informacije in podatke oziroma celovit pregled o položaju na obravnavanem 
področju. Pravočasno je treba posredovati tudi poročila odborov zbora, da bi 
se delegati lažje odločali. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Nada Mihajlovič, delegatka iz 
občine Kranj. 

Nada Mihajlovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Na kratko bi želela poudariti, da so tudi v naši skupini delegatov bila 
ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o in- 
tervencijah v kmetijstvu in porabi hrane prisotna enaka vprašanja in pomi- 
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sleki, kot so v poročilih Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, Od- 
bora za finance, Zakonodajno-pravne komisije ter Komisije za spremljanje in 
izvajanje zakona o združenem delu. Zato v celoti podpiram stališča v poročilih 
delovnih teles Skupščine in se strinjam, da se zakon v takem besedilu ne 
sprejme. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce ne, potem 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme sklep, upoštevaje poro- 
čila delovnih teles, mnenje oziroma stališče Izvršnega sveta in današnjo raz- 
pravo. Hkrati se moramo zavedati, da problem obstaja in da bi bilo potrebno 
v skladu s predlogom, ki ga je dala predsednica našega Odbora za finance za- 
dolžiti Izvršni svet, da skupaj z izvršnimi sveti občin za letošnje leto najde 
ustrezne rešitve, da ne bi povzročili škode za naslednje srednjeročno obdobje, 
in da' kot ste vsi zahtevali, pripravi sistemske ukrepe. Sklep naj bi se torej 
glasil takole: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o inter- 
vencijah v kmetijstvu in porabi hrane se ne sprejme iz razlogov, ki 'jih nava- 
jajo Odbor za finance ter Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj v 
skupnem poročilu, Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu in Zakonodajno-pravna komisija v svojih poročilih, Izvršni svet v svojih 
stališčih ter delegati v razpravi na seji zbora. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v okviru nalog za naslednje 
srednjeročno obdobje prouči možne sistemske rešitve za zagotavljanje obvez- 
nosti glede intervencij v kmetijstvu in porabi hrane, s katerimi bo podrob- 
neje določil obveznosti na področju kmetijske proizvodnje in porabe hrane 
ter njihov obseg. 

3. Prav tako naj Izvršni svet pripravi pregled, kako se izvršujejo naloge 
po tem srednjeročnem planu ter obveznosti po zakonu o združevanju kmetov 
in zakonu o kmetijskih zemljiščih. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v skladu s svojo odgovor- 
nostjo za stanje v družbenopolitični skupnosti ter odgovornostjo za izvrševanje 
predpisov, zlasti zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane, oceni 
nastalo situacijo in skupaj z Izvršnimi sveti prizadetih občinskih skupščin us- 
trezno ukrepa, da se uresničijo letošnji nujni programi na tem področju. 

Zeli o tako predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne, potem prosim, 
da glasujete. Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 
Ob tem pa bi rada povedala, da je potrebno z vso občutljivostjo sprejeti 

kritiko, ki je bila na račun predlagatelja in tudi na naš račun izrečena s strani 
tovariša Svetelja. Res pa je tudi, da so bili problemi na približno tak način, kot 
jih je povedal, tudi sicer osvetljeni v razpravah. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa, z 
osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona je Skupščini predložil v ob- 
ravnavo Izvršni svet in za svojega predstavnika določil tovarišico Dorico Sti- 
panič, pomočnico republiškega sekretarja za notranje zadeve. Tovarišica Stipa- 
ničeva, želite besedo? (Ne.) 



492 Zbor občin 

Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek ste dobili. Izvršni svet pred- 
laga, da zbor obravnava predloženi akt v smislu 2. odstavka 250. člena po- 
slovnika tako, da se prva in druga faza zakonodajnega postopka združita in se 
hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. 
Zeli o takem predlogu Izvršnega sveta kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, potem 
prosim, da o tem glasujete. Kdor je za tak predlog, naj prosim glasuje! (59 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona sta obravnavala Odbor za 

družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Želi kdo besedo? (Ne.) Ce ne, 
potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o var- 
nosti cestnega prometa, z osnutkom zakona se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je 

kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vpra- 
šanj s področja varnosti železniškega prometa. 

Predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona je Skupščini pred- 
ložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega predstavnika določil tovarišico 
Maro Fabjančič, pomočnico predsednika Republiškega komiteja za promet in 
zveze. Tovarišica Fabjančičeva, želite besedo? (Da.) Prosim! 

Mara Fabjančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Varnost železniškega prometa ureja zvezni zakon o osnovah varnosti 
v železniškem prometu iz leta 1977 in republiški zakon o ureditvi določenih 
vprašanj s področja varnosti železniškega prometa iz leta 1974. Spremembe 
in dopolnitve omenjenega republiškega zakona, ki ga imate danes pred seboj, 
predlagamo iz naslednjih razlogov. 

1. Zvezni zakon ureja samo osnove varnosti železniškega prometa, in sicer, 
kadar je to potrebno v okviru celotne države zaradi zagotovitve tehnične in 
tehnološke enotnosti in osnovne varnosti na progah jugoslovanskih železnic. 
Ureditev varnosti na progah drugih železnic in industrijskih tirih pa je pri- 
stojnost republike, kakor tudi podrobnejša ureditev določenih vprašanj na 
jugoslovanskih železnicah. 

2. V zvezi s perečimi vprašanji na področju varnosti železniškega prome- 
ta je potrebno v skladu z resolucijo o temeljih zakonodajne politike naše 
republike iz leta 1977, pravočasno uveljaviti spremembe in dopolnitve posa- 
meznega področja, ko to ne ustreza več novim družbenim odnosom. Pri tem 
pa mora zakonodaja izhajati iz dejanskih potreb ter možnosti združenega 
dela ter hkrati urediti prehod na nov pravni sistem z uskladitvijo prej- 
šnjih pravnih razmerij. Najpomembnejši spremembi, ki ju predlagamo, sta 
naslednji: 

Poenostavitev postopkov pri izvedbi nekaterih tehničnih del v zvezi z 
ureditvijo varnosti prometa v tem smislu, da jih bo zakon konkretno določil 
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kot dela, ki se ne štejejo za rekonstrukcijo v smislu splošnih načel zakona o 
graditvi investicijskih objektov. Na železnici je namreč potrebno nenehno 
tehnično izvajanje določenih del na prograh in progovnih objektih, na signal- 
novarnostnih in telekumunikacijskih napravah, ki pa so vsa vezana na ure- 
ditev in zagotovitev varnega in neoviranega prometa. Zaradi tega je za ta 
dela neprimerno, da bi jih obravnavali kot tipične rekonstrukcije, za katere 
je, kot vemo, potrebna vrsta dolgotrajnih postopkov in dovoljenj. Vendar bo 
zakon omejil te vrste del le na tista, pri katerih ne bodo spremenjeni osnovni 
konstrukcijski elementi, železniška organizacija pa bo zanje morala ravno ta- 
ko izdelati tehnično dokumentacijo. 

Druga bistvena sprememba zakona se nanaša na ureditev križanj cest in 
železniških prog. Ureditev tega vprašanja je posebej poudaril tudi Zvezni 
zbor Skupščine SFRJ, ko je v začetku letošnjega leta sprejel sklep o varnosti 
prometa. Zvezni zbor je zavezal vse zainteresirane dejavnike, naj se vključu- 
jejo v reševanje tega vprašanja. Posebej pa navaja poleg železniških organi- 
zacij tudi organizacije, ki so zadolžene za vzdrževanje cest, krajevne skup- 
nosti, občine in širše družbenopolitične skupnosti. 

Finančna sredstva, ki so potrebna za realizacijo predvsem tega dela pred- 
laganih zakonskih določb so nedvomno izredno velika. Vendar je potrebno 
poudariti, da so železniške organizacije in upravljalci cest to samoupravno že 
doslej uspešno urejali. Glede na to, da je v smislu zakonodajne resolucije po- 
trebno spodbujati in pospeševati proces, da se čim več družbenih odnosov 
ureja s samoupravnimi sporazumi in glede na dejstvo, da to že delamo na pod- 
ročju reševanja varnosti na križanju cest in železnic, bo zakon to še nadalje 
prepuščal samoupravnemu sporazumevanju. Z določilom, da je potrebno na 
podlagi ocene strokovne komisije izdelati program ureditve cestno-železniš- 
kih križanj v določenem roku po uveljavitvi tega zakona ter jih vnesti v pla- 
ne tako železniških organizacij, kot v plane upravljalcev cest, je zagotovljeno, 
da bosta železnica in upravljalec cest začela izvajati zakonske določbe. 

Glede na naravo prometa in njegov hiter razvoj in spreminjanje bo let- 
ne programe teh ureditev potrebno nenehno spremljati in jih sproti dopol- 
njevati. Poleg teh dveh bistvenih vprašanj naj bi zakon uredil še nekatera 
vprašanja, ki se nanašajo tudi na varnost prometa, vendar so predvsem re- 
dakcijskega značaja ali pa pomenijo uskladitev z zveznim zakonom. 

Omenila bi še, da je bil predlog za izdajo zakona in teze, ki so predlože- 
ne, pripravljen v sodelovanju z Železniškim gospodarstvom Ljubljana, Repu- 
bliško skupnostjo za ceste, pripombe pa so dali tudi Gospodarska zbornica 
Slovenije in Republiški odbor Sindikata delavcev prometa in zvez. 

Dobili smo tudi pobudo delegacije občine Ormož, in sicer, da naj bi se 
križanje ceste in železnice v postajnem območju Ormoža in Ptuja čim prej 
uredilo, ker predstavlja dejansko velik varnostni problem na tem območju. 
Ta predlog in pobudo delegacije bomo posredovali tako Republiški skupnosti 
za ceste kot Železniškemu gospodarstvu, ki je eden od izvajalcev, oba pa sta 
sofinancerja tega projekta. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Predlog za izdajo zakona in teze 
za osnutek zakona ste prejeli. Obravnavala sta ga Odbor za družbenopolitični 
in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru poročala. 
Želita poročevalca besedo? (Ne.) 
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Pričenjam razpravo! Pismenih prijav ni. Želi kdo besedo? (Ne.) Ce ne, 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ure- 
ditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine in pripombe 
skupin delegatov. 

Glede pobude delegatov iz Ormoža, ste po mojem mnenju že dobili odgo- 
vor. Ali bi delegat iz Ormoža želel v zvezi s pobudo še kaj dopolniti? (Ne.) 
Hvala! 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o vpisu v sodni register. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Vlada Tanceta, namestnika republiškega 
sekretarja za pravosodje, upravo in proračun. Tovariš Tance, želite besedo? 
(Ne.) 

Osnutek zakona ste dobili. Obravnavali so ga Odbor za družbenopolitični 
in komunalni sistem, Komisija za pravosodje, Komisija za narodnosti in Za- 
konodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili poročila. 

Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne, 

zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o vpisu v sodni register se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine. 
Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1979. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Njegov 
predstavnik je tovariš Vlado Tance, namestnik republiškega sekretarja za 
pravosodje, upravo in proračun. Tovariš Tance, želite besedo? (Da.) Besedo 
ima tovariš Vlado Tance. Prosim! 

Vlado Tance: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delega- 
ti! Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za 
leto 1979, ki vam ga je v obravnavo poslal Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije, vsebuje tako kot določa zakon o financiranju družbenopolitičnih skup- 
nosti, pregled planiranih in doseženih prihodkov, pregled planiranih in dejan- 
skih odhodkov po namenih ter pregled razporeditve presežka po namenih. 
Predloženi zaključni račun je bil narejen v zakonsko določenem roku ter 
pregledan s strani Službe družbenega knjigovodstva. Poročilo je priloženo in 
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pove, da je izvrševanje proračuna SR Slovenije za leto 1979 potekalo v skla- 
du s predpisi, zato Služba družbenega knjigovodstva nima pripomb. 

Iz tabelarnega pregleda bilance prihodkov in splošnega razporeda pri- 
hodkov proračuna SR Slovenije za leto 1979 je razvidno, da so bili prihodki 
republiškega proračuna doseženi v skupni višini 11400 milijonov dinarjev in 
predstavljajo 1,1 % povečanje v primerjavi s planom, kar izraženo v absolut- 
nem znesku, predstavlja 120 milijonov dinarjev. 

Iz istega tabelarnega pregleda je razvidno, da so znašali skupaj izvršeni 
odhodki 10 840,7 milijonov dinarjev in predstavljajo za 3,9 % nižjo realizacijo 
v primerjavi s planiranimi odhodki, izraženo v absolutnem znesku pa to pred- 
stavlja 438,6 milijonov dinarjev. Pri tem je znašala realizacija na ravni repu- 
blike 6204,6 milijonov dinarjev in je za 3,9 % nižja od planirane, odhodki za 
financiranje obveznosti do federacije pa so znašali 4636,2 milijonov dinarjev. 

Presežek prihodkov nad odhodki kot rezultat nižje realizacije predstavlja 
več kot tri četrtine celotnega presežka sredstev in je posledica skrajno racio- 
nalne in selektivne porabe na vseh postavkah republiškega proračuna v pre- 
teklem letu, kar pomeni, da so bila opravljena temeljita preverjanja glede 
upravičenosti zahtevkov vseh uporabnikov sredstev republiškega proračuna, s 
čimer je bila izpolnjena zahteva po racionalnem trošenju proračunskih sred- 
stev in skrbnem gospodarjenju z njimi. 

Razlika med doseženimi prihodki na ravni neto proračuna v višini 6763,8 
milijonov dinarjev in izvršenimi dohodki za obveznosti neto proračuna v vi- 
šini 6204,6 milijonov dinarjev znaša 559,2 milijona dinarjev. 

V zakonu o zaključnem računu o izvršitvi proračuna za leto 1979 Izvršni 
svet predlaga, da se ustvarjeni presežki razporedijo za kritje naslednjih ob- 
veznosti : 

Prvič: 62 milijonov dinarjev presežka davka iz dohodka temeljnih organi- 
zacij združenega dela se v skladu z zakonom o določitvi stopenj, odbitnih 
postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela za leto 1979 prenese po zakonu o zaključnem računu kot akonta- 
cija v davčno vsoto za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela za leto 1980. Za leto 1980 je z zakonom o proračunu predvideno, da bo 
dotok tega vira znašal '1782 milijonov dinarjev, v tem znesku pa je vključen 
tudi omenjeni presežek. Če bodo analize med letom pokazale, da je dotok 
tega davka nad planiranim, bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal 
znižanje ali ukinitev plačevanja akontacij, tako kot je to storil v decembru 
leta 1979. 

Drugič: 175,8 milijonov dinarjev presežka se v skladu s sprejetim zako- 
nom o proračunu SR Slovenije za leto 1980 vključuje v vsoto predvidenih pri- 
hodkov republiškega proračuna za leto 1980. Ta vir smo morali predvideti z 
zakonom zaradi tega, da smo letošnji proračun lahko uravnovesili. 

Potemtakem ostaja za razporeditev samo 316,4 milijonov dinarjev. Ta 
vsota je specificirana in okvantificirana v 3. členu predloženega zakona o 
zaključnem računu. 

Menimo, da je bila o posameznih obveznostih, kot so zapisane, podana že 
precej obsežna pismena obrazložitev, zato jih ne bom ponavljal. Poudarjam 
le, da sredstva za te obveznosti niso zagotovljena v okviru sredstev proračuna 
za leto 1980. Kljub temu pa bi rad še dodal, da gre za obveznosti, ki izhajajo 
iz naslova prenosov iz prejšnjega leta na podlagi zakonov in odlokov v vi- 
šini 55,1 milijonov dinarjev, kar znese 17,5 % presežka. Gre za take obvezno- 
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sti, zaradi katerih v sprejetem proračunu za leto 1980 sredstva niso zagotov- 
ljena v zadostni višini, ali pa niso bila okvantificirana. Podlaga za zagotovi- 
tev sredstev so v tej Skupščini sprejeti zakoni, dogovori in odloki, kar znaša 
197,8 milijonov di'narjev ali 62,5 % vsega presežka in gre za obveznosti, ki ob 
sestavi proračuna za leto 1980 še niso bile znane, so pa nujne, in znašajo 63,5 
milijonov dinarjev ali 20 % od presežka. V okviru tega zneska naj bi se po- 
krile zlasti nekatere potrebe s področja varnosti, ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite. O nujnosti, da SR Slovenija zagotovi kritje teh obveznosti, 
so se izrekla s svojimi političnimi odločitvami najvišja telesa republike, pri- 
stojna za to področje. Naj še dodam, da v celotnem zaključnem računu ni 
niti enega dinarja namenjenega za osebne dohodke. 

Ker so vse navedene obveznosti v predlogu o razdelitvi presežka po zako- 
nu o zaključnem računu o izvršitvi proračuna za leto 1979 nujne in ker pre- 
težni del le-teh izhaja iz zakonskih in drugih obveznosti, obstoji pa finančna 
možnost, da se obveznosti pokrijejo, predlaga Izvršni svet, da se podpre in 
sprejme predlagana razdelitev presežka, tem prej, ker pomeni kritje omenje- 
nih obveznosti v tem letu tudi razbremenitev proračuna v naslednjem letu. 

Posebej bi želel poudariti, da Izvršni svet tekoče, vsake tri mesece, ob- 
vešča Skupščino oziroma njena odbora za finance o izvrševanju proračuna. 
Kot je razvidno iz gradiva za to točko dnevnega reda, pa smo Skupščino in- 
formirali tudi o izvajanju zakona o investicijskih vlaganjih. Iz podatkov, ki 
ste jih imeli na razpolago, je razvidno, da je bilo v letih 1978 in 1979 od skup- 
no planiranih 418 milijonov dinarjev realiziranih samo 276,3 milijonov dinar- 
jev oziroma 66 % od planiranih sredstev. 

Izvršni svet ugotavlja, da sredstva, predvidena z zakonom o investicijskih 
vlaganjih, ne bodo zadoščala za realizacijo celotnega programa, kar bo zahte- 
valo podaljšanje izvajanja zakona in zagotavljanja sredstev, pri čemer bo do- 
datna ovira tudi dejstvo, da še niso bila zagotovljena sredstva za valorizacijo. 
4. člen zakona namreč določa, da se zneski za posamezna leta valorizirajo 
ob sprejetju republiškega proračuna za naslednje leto na podlagi podatkov 
Zavoda SR Slovenije za statistiko o gibanju cen. 

Glede na opisane razmere in dejansko stanje izvrševanja sprejetega za- 
kona ter izraženih zahtev posameznih delegatov Skupščine SR Slovenije, bo 
očitno treba ustaviti nekatere investicije, ki so načrtovane po zakonu o inve- 
sticijskih vlaganjih glede na zakon o začasni prepovedi razpolaganja z druž- 
benimi sredstvi za financiranje negospodarskih in neproizvodnih investicij 
v letu 1980. Izvršni svet bo preveril programske osnutke investicij in na osno- 
vi tega predlagal spremembo zakona o investicijskih vlaganjih, katerega fi- 
nanciranje naj bi se podaljšalo v naslednje srednjeročno obdobje. 

Izvršni svet predlaga zboru, da zakon o zaključnem računu o izvršitvi pro- 
računa SR Slovenije za leto 1979 sprejme v predlaganem besedilu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog zakona ste dobili. 
Kot gradivo k predlogu zakona ste dobili tudi informacijo o realizaciji zakona 
o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme 
v obdobju od leta 1978 do 1982 za pretečeno obdobje. 

Izvršni svet predlaga, da zbor obravnava predloženi akt v smislu 295. čle- 
na poslovnika Skupščine, to je po hitrem postopku. O tem predlogu Izvršnega 
sveta pričenjam razpravo. Zeli morda kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem prosim, 
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da o predlogu Izvršnega sveta glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (58 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca besedo? 
(Da.) Prosim! Predsednica Odbora za finance, tovarišica Zdenka Jurančič želi 
besedo! 

Zdenka Jurančič: Tovarišice in tovariši delegati! Ker Odbor za 
finance o ponovni obravnavi predloga zakona ni pismeno poročal, sem dolžna 
o tem spregovoriti nekaj besed. 

Bistvena pripomba, ki je izhajala iz prve obravnave predloženega zakona, 
se je nanašala na postopek sprejemanja samega zakona o zaključnem računu. 
Na to našo dilemo o primernosti hitrega postopka nam je Zakonodajno-prav- 
na komisija dala dovolj jasen odgovor. V poročilu je navedeno njeno stališče. 
Komisija ugotavlja, da je postopek, po katerem se oba akta sprejemata v obliki 
zakona, pravilen, ugotavlja pa, da do sedaj ni bil nikoli v poslovniku Skup- 
ščine posebej opredeljen način sprejemanja teh aktov in da bi kazalo veljav- 
no prakso tudi v tem konkretnem primeru obdržati, vendar opozarja tudi na 
vprašanje razporejanja presežkov z zakonom o zaključnem računu. 

Hkrati predlaga zborom Skupščine SR Slovenije, da naložijo Izvršnemu 
svetu, naj prouči določbe zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupnostih in presodi, ali ne bi kazalo ta zakon spremeniti 
oziroma dopolniti glede postopka sprejemanja odločitev v zvezi z razporeja- 
njem ugotovljenih presežkov. 

Bistvena stvar, ki nas je navajala na to, da bi le razpravljali o podalj- 
šanem postopku je bilo prav vprašanje manjkajočih sredstev, o katerih sem 
pri prejšnji točki govorila. Ker ocenjujemo, da bo Izvršni svet skupno z iz- 
vršnimi sveti občinskih skupščin na nek način le moral rešiti letošnjo finanč- 
no situacijo tam, kjer bi problemi te dejavnosti nakazovali potrebo, menimo 
da je prav, da se tudi z današnjim dnem ta razprava o zaključnem računu v 
Skupščini konča. Vendar pa je potrebno opozorila, ki so bila izrečena in ki 
bodo še podana v razpravi na zborih, upoštevati pri sestavi proračunov za 
naslednja obdobja. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Pričenjam razpravo. Besedo ima 
dr. Jelenko Adjanski, delegat iz občine Grosuplje. 

Dr. Jelenko Adjanski: Tovarišica predsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati! Člani skupine delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
iz občine Grosuplje so na svoji seji dne 26. maja obravnavali predlog zakona 
o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1979. 

V razpravi so ugotovili, da je predlog zakona o zaključnem računu pred- 
ložen v obravnavo in sprejem po hitrem postopku na današnjem zasedanju, s 
tem pa delegati ne moremo bistveno vplivati na razporeditev presežkov. Ob 
sprejemu zakona o proračunu za leto 1980, smo v mesecu decembru 1979 ugo- 
tavljali, da bo predviden presežek po zaključnem računu za leto 1979 dosežen 
v višini 175 milijonov dinarjev. Ob obravnavi tega predloga pa so se izkazala 
znatno večja nerazporejena sredstva. Zato smo bili mnenja, da predlagamo 
Skupščini pripravo sprememb zakona o financiranju splošnih družbenih potreb 
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v družbenopolitični skupnosti predvsem glede postopka v zvezi z razporeja- 
njem presežka, kar predlaga tudi Zakonodajno-pravna komisija. 

Na tak način bi s spremembo financiranja oziroma razporejanja presež- 
kov omogočili temeljitejšo razpravo in vpliv občinskih skupščin kot konferenc 
delegacij za realnejše in doslednejše razporejanje presežkov. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovarišica Marjana Hojan, dele- 
gatka iz Velenja, ima besedo. 

Marjana Hojan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz Velenja je 
na svoji seji dne 26. 5. 1980 obravnavala predlog zakona o zaključnem računu 
o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1979 in pri tem oblikovala nasled- 
nje stališče: 

Kljub pozitivnim premikom, ki se pri realizaciji lanskega proračuna ka- 
žejo v racionalnejšem trošenju sredstev, ne moremo mimo slabosti, razvidnih 
iz zaključnega računa o izvršitvi proračuna. Pri tem moramo poudariti pred- 
vsem problem presežkov, ki izstopajo iz lanskoletnega proračuna. Ne more- 
mo se znebiti vtisa, da so bili ti presežki že prej jasno načrtovani kot rezerva 
za pokrivanje obveznosti, ki bi jih bilo sicer nemogoče ali težje pokriti. V 
nasprotnem primeru pa lahko govorimo o nezadovoljivem planiranju in sla- 
bem spremljanju izvrševanja republiškega proračuna. Prihranki, ki izvirajo iz 
gospodarnejšega trošenja sredstev in nadplanski prilivi prihodkov, bi se mo- 
rali odraziti že med letom v znižanju obremenitev gospodarstva, ne pa v ust- 
varjanju presežkov, o katerih odločamo šele pet mesecev po preteku proračun- 
skega obdobja. 

Ze ob sprejemu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR 
Slovenije za leto 1978 je delegacija Zbora združenega dela, 6. okoliša gospo- 
darskega področja, dne 23. 5. 1979 podala kritične pripombe in predloge v 
zvezi s proračunom. Takrat smo med drugimi tudi predlagali, da se na račun 
prenosa sredstev iz plačil davka iz dohodka temeljnih organizacij iz leta 1973 
v proračun za leto 1979 prouči možnost znižanja tega davka. Da je bil ta pred- 
log umesten fh realen je sedaj razvidno iz podatkov v predlogu zaključnega 
računa o izvršitvi proračuna za leto 1979. Ker ti predlogi in predlogi drugih 
delegatov v zvezi z znižanjem obremenitev niso bili realizirani, šo nastali 
presežki, s katerimi se lahko zavajamo, da v sedanjem stabilizacijskem obdob- 
ju ni problem zagotovitve finančnih sredstev za vedno nove, tudi nestabili- 
zacijske obveznosti proračuna. 

Da v letošnjem proračunskem letu ne bi nastali presežki, je potrebno 
sprotno zasledovanje proračuna in sprotno ustrezno ukrepanje. Glede na to, 
da se v letošnji proračun prenašajo precejšnja sredstva na strani prihodkov, 
menimo, da obstaja realna možnost vsaj delno znižati letošnje obremenitve 
gospodarstva. Zato ponovno predlagamo, da se prouči možnost znižanja davka 
iz dohodka temeljnih organizacij. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce ne, 
potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Glasovali bomo o 
predlogu zakona, s tem da pripombe, ki izhajajo iz poročil delovnih teles 
Skupščine in zbora ter pripombe, izrečene na seji zbora, sprejemamo in jih 



bomo posredovali predlagatelju. Želi morda s tem v zvezi tovariš Tance be- 
sedo? (Da.) 

Vlado Tance: Tovarišice in tovariši! Mislim, da ni točno, da je pred- 
lagatelj pri pripravi proračuna izhajal iz napačnega planiranja in da je eno- 
stavno pri planu že računal na presežke. Dejstva so nasprotna. V uvodni be- 
sedi sem povedal, da so bila planirana sredstva presežena za 1,1 %. Rad bi 
videl plane, ki so tako točno doseženi in ki so tako točno usklajeni z dejansko 
realizacijo. Do presežkov pa je prišlo dejansko zaradi nižje porabe in zaradi 
selekcije pri izdatkih republiškega proračuna, tako da ne morem sprejeti z 
ničemer utemeljenega očitka delegatke, ki je pravkar razpravljala. 

Predsednica Silva Jereb: Želi še kdo besedo? (Da.) Prosim, tovari- 
šica Zdenka Jurančič! 

Zdenka Jurančič: Ponovno bi vas želela obvestiti, da smo v več- 
urni razpravi in po dvakratni obravnavi v Odboru za finance opozarjali prav 
na ta vprašanja. Gre namreč za tole: prvi znesek je bil podan ob sprejemanju 
proračuna za leto 1979, drugi znesek nam je bil predložen 23. maja 1979, ta- 
krat, ko smo se odločali o zaključnem računu za leto 1978. Tretja številka za 
to isto leto nam je bila dana ob rebalansu proračuna. In končno se vračamo 
na vse te tri številke tudi danes. Z rebalansom proračuna smo povečali pro- 
račun približno za vsoto kot je zdaj izkazujemo v presežkih. Zato menim, da 
moramo biti še kako pozorni na medsebojna opozorila, na priporočila in na 
ugotovitve ter moramo znati tudi odstopiti od določenih zahtev. Tudi Odbor za 
finance se je v prvi fazi izredno zavzemal za to, da se prav iz teh presežkov 
najdejo sredstva za kmetijsko pospeševalno službo. Odločili smo se, da ne vztra- 
jamo za vsako ceno, tako pa smo se odločili zato, da bo lahko Izvršni svet 
skupno z izvršnimi sveti skupščin občin našel najustreznejšo rešitev iz katerih- 
koli sredstev. Zato pa smo vsi skupaj v tej situaciji poklicani, da resnično 
preverjamo racionalno trošenje in iščemo najbolj racionalne rešitve. Ne mo- 
rem torej mimo dejstva, da je bilo dejansko manj porabljeno kot pa je bilo 
z rebalansom načrtovano, ni pa manj porabljeno, kot je bilo načrtovano s 
prvotnim aktom za leto 1979. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ob 
tem, ko bomo glasovali o predlogu zakona, bomo morali v skladu s poročili 
in z današnjo razpravo naložiti Izvršnemu svetu, naj prouči sedanji sistem 
financiranja splošnih družbenih potreb in predlaga Skupščini spremembe in 
dopolnitve zakona. 

Najprej pa bi glasovali o predlogu zakona. Kdor je za, naj prosim gla- 
suje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdr- 
žal? (En delegat). 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 
Zdaj pa dajem na glasovanje še sklep, ki sem ga pravkar povedala, da 

naj Izvršni svet prouči sedanji sistem financiranja splošnih družbenih potreb 
v družbenopolitičnih skupnostih in predlaga Skupščini spremembe in dopol- 
nitve tega zakona. Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (60 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o vodnem prispevku za leto 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili 
samoupravnega sporazuma. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil tovariša Janeza Hribarja, pomočnika predsedni- 
ka Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. Tovariš Hri- 
bar, želite besedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste dobili. Obravnavala sta ga Odbor za finance in Za- 
konodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita 
poročevalca besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo ni. Želi kdo besedo? 
(Ne.) Če ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor 
je za predlog zakona, naj prosim glasuje. (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor soglasno 
sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o spremembah in dopolnitvah odloka o prenosu denarnih sredstev družbeno- 
političnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Predstav- 
nik Izvršnega sveta je tovariš Slavko Polanič, namestnik republiške sekretar- 
ke za finance. Tovariš Polanič, želite besedo? (Ne.) 

Predlog odloka ste dobili. Obravnavala sta ga Odbor za finance in Zako- 
nodajno-pravna komisija, ki sta zboru poročala. Želita poročevalca besedo? 
(Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne, potem zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog dogo- 
vora o temeljih davčnega sistema. 

Predlog dogovora je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil tovariša Slavka Polaniča, namestnika republiške 
sekretarke za finance. Tovariš Polanič, želite besedo? (Da.) Prosim! Besedo 
ima tovariš Slavko Polanič. 

Slavko P o 1 a n i č ; Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Po zvezni in republiški ustavi določa sistem, vire in vrste davkov re- 
publiški zakon. V 1. odstavku 265. člena ustave SFRJ je predvideno, da repu- 
blika in avtonomne pokrajine sodelujejo na področju davčne politike ter z 
medsebojnimi dogovori usklajujejo temelje davčne politike in davčnega siste- 
ma v mejah, ki zagotavljajo enotnost in stabilnost jugoslovanskega trga. Zato 
so v predloženemu dogovoru o temeljih davčnega sistema predvideni pomemb- 
nejši davki in osnovni elementi davčnega sistema, ki zagotavljajo uresničeva- 
nje te ustavne določbe in za kar so se sporazumele republike in pokrajini, da 
se enotno uredi na področju davčnega sistema. V dogovoru je predvidena 
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enotna opredelitev davčnega zavezanca, davčne osnove, vrste davčnih sto- 
penj in davčne olajšave ter oprostitve za naslednje vrste davkov: davek iz do- 
hodka, davek od osebnega dohodka delavcev, davek od osebnega dohodka iz 
kmetijske dejavnosti ter davki, ki jih plačujejo tuje osebe. 

Pri davku iz dohodka je pri opredelitvi zavezanca upoštevano načelo 
splošnosti davčne obveznosti s tem, da so zajeti vsi subjekti, ki v skladu z za- 
konom o združenem delu pridobivajo dohodek. S tem naj bi se prispevalo k 
izenačitvi družbenoekonomskega položaja delavcev v delovni skupnosti in za- 
gotovil vpliv davčne politike na odločitve teh subjektov, vendar pa lahko re- 
publike in pokrajini z zakonom oprostijo določene delovne skupnosti plače- 
vanja davka iz dohodka. 

Po dogovoru je davčna osnova dosežen dohodek davčnega zavezanca, ki se 
zmanjša za obveznosti do delovnih skupnosti, ki opravljajo dela za temeljne 
organizacije v delovni skupnosti in za del dohodka, ki je že bil obdavčen v 
tujini. Republike in pokrajini pa lahko z zakonom določijo tudi druga izločanja 
iz dohodka. 

Po dogovoru naj bi bile stopnje davka iz dohodka proporcionalne in različ- 
ne po dejavnostih. Pri davku iz osebnega dohodka je kot davčni zavezanec do- 
ločen delavec, ki je v delovnem razmerju oziroma v izenačenem položaju gle- 
de obdavčevanja. Kot davčna osnova je predviden vsak posamezni prejeti zne- 
sek osebnega dohodka. Stopnje davka so proporcionalne, vendar so te za posa- 
mezne vrste prejemkov lahko različne. 

Pri davku od osebnega dohodka iz samostojnega opravljanja kmetijske 
dejavnosti je predviden kot davčni zavezanec lastnik ali uporabnik zemljišča, 
davčna osnova pa je lahko katastrski dohodek ali dejanski dohodek, medtem 
ko so davčne stopnje proporcionalne ter tudi različne v odvisnosti od pogojev 
doseganja dohodka. 

Pri obdavčevanju tujih oseb so predvideni naslednji davki: davek iz do- 
hodka tujih oseb, ki opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost, davek iz 
dohodka tujih oseb, ki je dosežen na osnovi vlaganja sredstev v domačo or- 
ganizacijo združenega dela, davek iz dohodka tujih oseb, dosežen s prevozom 
potnikov in blaga, ki nimajo predstavništva na področju naše države in drugi 
davki, za katere republiški ali pokrajinski zakon določa, da jih plačujejo tuje 
osebe. 

Zavezanec za davek pri vseh teh davkih je tuja oseba, ki na področju 
republike doseže oziroma dosega dohodek. Za obdavčitev tega dohodka so 
predvidene proporcionalne stopnje. Pri davku iz dohodka tujih oseb, ki opravlja- 
jo gospodarsko ali drugo dejavnost, je predvidena kot davčna osnova dosežen 
dohodek, zmanjšan za materialne stroške, amortizacijo in osebne dohodke. 
Pri davku iz dohodka tujih oseb, ki je dosežen na osnovi vlaganja sredstev v 
domačo organizacijo združenega dela, je kot davčna osnova predvideno dose- 
ženo nadomestilo za gospodarjenje z vloženimi sredstvi, pri davku iz dohodka 
tujih oseb, dosežen s prevozom potnikov in blaga na področju naše države 
pa je kot davčna osnova predviden vsak posamezni dosežen bruto dohodek. 

Po dogovoru naj bi republike in pokrajini vgradile predvidene rešitve iz 
tega dogovora v svojo zakonodajo do konca letošnjega leta, s tem, da naj bi 
dogovor v polni meri zaživel za naslednje srednjeročno obdobje. 

Po programu Skupščine SR Slovenije se predvideva v letošnjem letu spre- 
jem zakona o davkih občanov in zakona o davku iz dohodka. Predvidene rešitve 
v tem dogovoru so že v skladu s sprejetimi osnutki omenjenih zakonov in zato 
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Izvršni svet predlaga, da Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejme odlok 
o soglasju in o pristopu k sklenitvi dogovora o temeljih davčnega sistema, za 
podpisnika dogovora pa naj pooblasti tovarišico Milico Ozbič, podpredsednico 
Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog dogovora ste dobili. 
Dobili ste tudi predlog odloka o soglasju in o pristopu k sklenitvi dogovora o 
temeljih davčnega sistema. 

Predlog dogovora so obravnavali Odbor za finance in Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj, ki sta predložila skupno poročilo in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki je prav tako poročala zboru. Želijo poročevalci besedo? 
(Ne želijo.) 

Danes ste na klop prejeli predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki jih 
je ta zbor danes sprejel, ko je obravnaval predlog dogovora v smislu 72. čle- 
na poslovnika Skupščine SR Slovenije tako, da je dal pristojnima zboroma 
o njem svoja stališča. 

Pričenjam razpravo! Pismenih prijav ni, pač pa smo iz Slovenske Bistri- 
ce prejeli pismeno stališče izvršnega sveta skupščine občine, ki predlaga, naj 
delegaciji za Zbor občin in Zbor združenega dela predlagata, da se v predlog 
dogovora o temeljih davčnega sistema vključijo tudi davki iz osebnega dohod- 
ka od samostojnega opravljanja gospodarskih in negospodarskih dejavnosti. 
Glede kmetijstva je, kot smo videli, v dogovoru urejeno, verjetno pa so v 
Slovenski Bistrici mislili, da gre tu za obrtnike in samostojne umetnike, če- 
prav predlog ni natančno definiran. Tovariš Polanič, bi vi morda o tem lahko 
kaj povedali? (Da.) Prosim! 

Slavko Polanič: Ta dogovor ne vsebuje temeljev na področju pred- 
pisovanja davka iz skupnega dohodka občanov, ker je bil o tem že lansko 
leto sprejet poseben dogovor. Prav tako ne vsebuje ta dogovor enotnih meril 
za predpisovanje davka iz obrtnih storitev in iz dohodka od intelektualnih 
storitev. Ti davki imajo v vseh republikah manjši pomen in prav iz tega raz- 
loga niso bili vključeni v ta dogovor. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Vernik, ste z odgovorom zadovolj- 
ni? (Da.) Želi še kdo besedo? (Ne.) 

Ce ne, potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog od- 
loka o soglasju in o pristopu k sklenitvi dogovora o temeljih davčnega siste- 
ma. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 
Ker je naš zbor sprejel predlog odloka o soglasju in o pristopu k skle- 

nitvi dogovora o temeljih davčnega sistema, predlagam zboru, da sprejme 
še naslednji sklep: 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije pooblašča tovarišico Milico Ozbičevo, 
podpredsednico Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiško sekre- 
tarko za finance, da v imenu Skupščine SR Slovenije podpiše dogovor o te- 
meljih davčnega sistema. Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (57 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
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V skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, ki ste jih danes dobili na 
klop, pa predlagam, da sprejmemo še naslednji sklep: 

Izvršni svet naj v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora skupaj z 
drugimi udeleženci zagotovi spremljanje izvajanja dogovora in o tem poroča 
ob polletnih gibanjih in ob sprejemanju resolucije. Prav tako naj v okviru 
usklajevanja dogovorov o temeljih družbenega plana Jugoslavije uveljavlja 
stališče Družbenopolitičnega zbora. 

Zeli o takem sklepu kdo razpravljati? (Ne želi.) Če ne, potem prosim, 
da glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 
Hkrati ugotavljam, da je bil predlog dogovora o temeljih davčnega si- 

stema sprejet v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora in bom predsed- 
nico zbora o tem še posebej obvestila. 

Prehajamo na 13. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek dogo- 
vora o usklajevanju ukrepov davčne politike pri davku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela. 

Osnutek dogovora je v medrepubliškem sodelovanju pripravil Zvezni se- 
kretariat za finance, Skupščini pa ga je predložil v obravnavo Izvršni svet in 
za svojega predstavnika določil tovariša Slavka Polaniča. Tovariš Polanič, 
želite besedo? {Ne.) 

Osnutek dogovora ste prejeli. Dobili ste tudi dopolnitve Izvršnega sveta z 
dne 17. aprila 1980. Osnutek dogovora so obravnavali Odbor za finance in Od- 
bor za družbenoekonomske odnose in razvoj, ki sta predložila skupno poro- 
čilo in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno po- 
ročilo. Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.) 

Danes ste na klop prejeli predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki 
naj jih ta zbor sprejme po današnji obravnavi. Obravnava ga v smislu 72. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije tako, da daje pristojnima zboroma 
o njem svoja stališča. 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovarišica Vanda Abrahamsberg, dele- 
gatka iz občine Bežigrad. 

Vanda Abrahamsberg: Tovarišica predsednica, tovarišice in to- 
variši delegati! Skupini delegatov, ki delegirata delegate za Zbor občin in 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, sta na svoji skupni seji 26. 
maja 1980 k tej točki dnevnega reda oblikovali pripombo, in sicer k 2. členu. 
V tem členu naj bi bilo navedeno tudi, da naj bi bile oproščene plačevanja 
davka iz dohodka tudi organizacije, ki se bavijo z raziskovanjem, ki je ne- 
posredno povezano z eksploatacijo rudnega bogastva. 

Vsaka eksploatacija surovin in energetskih virov praviloma zahteva ob- 
sežna pripravljalna dela, ki nimajo direktnih učinkov, so pa nujen predpo- 
goj za normalno delo rudnikov. Ta pripravljalna, raziskovalna in odpiralna 
dela predstavljajo poseben sklop strokovnih del, ki jih opravljajo posebne 
organizacije združenega dela, v Sloveniji predvsem Geološki zavod, tozd 
Rudarska dela, registrirane za takšno dejavnost. Ta dela obsegajo od 5 do 15 
procentov vseh vložkov v eksploatacijo premoga, včasih pa tudi več, kar za 
rudnike pomeni, gledano iz dohodkovnega vidika, v bistvu samo breme. Delo 
na pripravljalno odpiralnih delih poteka v rudnikih pod enakimi pogoji, kot 



504 Zbor občin 

to velja kasneje za samo eksploatacijo. Delavci rudnika in temeljnih organi- 
zacij združenega dela, ki izvajajo odpiralna dela, praktično delajo na istem 
delovišču. Tem ustrezna je tudi priprava dela, tehnologija, sodelovanje, pa tudi 
kalkulacija. Glede na velikost pripravljalnih del kot tudi glede na enakost 
pogojev — razlika je le v tipologiji dela, glede na strokovnost pri pripravi 
rudnika za eksploatacijo in dejstvo, da predstavljajo ta dela za rudnike stro- 
ške ne pa dohodek — predlagamo, da se v 2. členu vnese navedena pripomba. 
S tem bomo neposredno razbremenili rudnike premoga za kalkulirani davek na 
dohodek, ki. ga sicer plačajo organizacije združenega dela, ki izvajajo odpi- 
ralna dela, kar je gotovo smotrno, če hočemo premogovništvo kar najbolj raz- 
bremeniti davčnih obveznosti. 

Po drugi strani pa bo ta poteza predstavlja kohezivni element v celotnem 
sklopu reprodukcije premogovništva, saj nemalokrat rudniki premoga štejejo 
postavke v kalkulacijah, ki se tičejo davkov, kot neutemeljene, če so jih sami 
razbremenjeni, pa jih posredno še vedno plačujejo. Prav tako je pripomba 
smotrna tudi z vidika izenačevanja družbenih pogojev dela pri celotnem kom- 
pleksu intenzivnega povečanja raziskovanja, priprave in eksploatacije pre- 
moga. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Pismenih prijav ni več. Želi še kdo 
besedo? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Slavko Polanič. 

Slavko Polanič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Sama vsebina dogovora o politiki davka iz dohodka temeljnih organi- 
zacij združenega dela je zelo kratka in je opredeljena v devetih členih. Zato 
ta dogovor ureja v okviru federacije vse tiste skupne zadeve, ki naj bi jih 
republike pri predpisovanju davka iz dohodka upoštevale. Po predlogu dele- 
gatov iz Bežigrada naj bi bile raziskovalne organizacije, ki delajo predvsem na 
odkrivanju premoga, oproščene davka iz dohodka. Tega dogovor sicer nikjer 
ne prepoveduje, ker rešuje predvsem načelna stališča v zvezi z oprostitvami. 
Konkretne oprostitve in vsi ti ukrepi pa bodo urejeni v republiškem zakonu 
o davku iz dohodka, ki bo delegatom predložen na eni od prihodnjih sej. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Ste s pojasnilom zadovoljni? (Da.) 
Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce ne, potem predlagam zboru, da sprejme nasled- 
nji sklep: 

1. Osnutek dogovora o usklajevanju ukrepov davčne politike pri davku 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela se sprejme. 

2. Skupščina SR Slovenije pooblašča Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
da v usklajevalnem postopku uveljavlja dopolnitve, ki jih Izvršni svet navaja 
v svojem dopisu z dne 17. 4. 1980. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Glede na stališča Družbenopolitičnega zbora, ki ste jih prejeli danes na 

klop, pa zboru predlagam, da sprejme še naslednji sklep: 
Izvršni svet naj v usklajevalnem postopku upošteva pripombe in predloge 

Družbenopolitičnega zbora ter zaradi nepopolne obrazložitve pripravi še do- 
datno pojasnilo o tem, katere spremembe so na podlagi tega dogovora po- 
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trebne v veljavni republiški zakonodaji in kaj ta dogovor pomeni z vidika 
predvidene zakonodaje za naslednje srednjeročno obdobje. 

Zeli o takem sklepu kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče, potem 
prosim, da glasujete. Kdor je za tak sklep, naj glasuje! (57 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Hkrati ugotavljam, da je bil osnutek dogovora o usklajevanju ukrepov 

davčne politike pri davku iz dohodka tozd sprejet v skladu s stališči Družbe- 
nepolitičnega zbora. Iniciativa iz občine Bežigrad pa bomo upoštevali v naši 
republiški zakonodaji. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog samo- 
upravnega sporazuma o osnovah in merilih za pridobivanje in razporejanje 
dohodka delovne skupnosti služb Skupščine SR Slovenije. 

Predlog samoupravnega sporazuma so predložili v obravnavo udeleženci 
sporazuma in to delavci delovne skupnosti služb Skupščine, njihov organ 
sindikata in Skupščina SR Slovenije. Predlog samoupravnega sporazuma ste 
dobili. Obravnavali so ga Odbor za finance, Kotflisija za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru pred- 
ložili pismena poročila. 

Želijo, poročevalci odbora in komisij poročilo dopolniti? (Da.) Prosim. Be- 
sedo ima podpredsednik Zakonodajno-pravne komisije, tovariš Miro Sa- 
mardžija. 

Miro Samardžija: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! 
Zakonodajno-pravni komisiji je bil posredovan amandma Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora k 6. členu samoupravnega spo- 
razuma o osnovah in merilih za pridobivanje in razporejanje dohodka delovne 
skupnosti služb Skupščine SR Slovenije. Odbor za družbenoekonomske odnose 
namreč v amandmaju predlaga, naj se v 6. členu v besedilu: »da se dohodek 
delovne skupnosti v posameznem letu določi«, namesto besede: »določi«, upo- 
rabi beseda: »pridobiva«. Vendar pa Zakonodajno-pravna komisija redakcij- 
sko popravlja ta amandma in ga predlaga kot svojega, tako da se namesto 
besedila: »predvideni dohodek delovne skupnosti« ta začetek glasi: »Delovna 
skupnost v posameznem letu pridobiva dohodek na podlagi« in tako naprej, 
kot je predlagano. 

Amandma je po mnenju Zakonodajno-pravne komisije potreben zaradi 
tega, ker se s takim besedilom bolj izraža odvisnost dohodka od načrtovanega 
in opravljenega programa dela. Komisija torej predlaga zboru ta amandma in 
amandma k 11. členu, ki je razviden iz njenega poročila z dne 22. 5. 1980. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Pričenjam razpravo. 2eli kdo be- 
sedo? (Nihče.) Pismenih prijav ni. Ce nihče ne želi besedo, potem zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Glasovali bomo najprej o amandmaju 
Zakonodajno-pravne komisije k 11. členu predloga samoupravnega sporazuma, 
ki je razviden iz njenega poročila z dne 22. maja in o amandmaju k 6. členu, 
ki ga je pravkar obrazložil podpredsednik Zakonodajno-pravne komisije. Spra- 
šujem poročevalca odbora in Komisije za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve, če s tema amandmajema soglašata? (Soglašata.) 
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Kdor je torej za amandmaja komisije k 6. in 11. členu, naj prosim gla- 
suje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaja k 6. in 11. členu. 
Sedaj pa moramo glasovati še o predlogu samoupravnega sporazuma v 

celoti. Kdor je za, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog samoupravnega sporazuma. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na poročilo o delu 
delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za obdobje od 
1. 1. 1979 do 31. 12. 1979. 

Poročilo so zboru predložili v obravnavo delegati iz SR Slovenije v Zvez- 
nem zboru Skupščine SFRJ in za svojo predstavnico določili tovarišico Elo 
Ulrih-Ateno, delegatko v Zveznem zboru. Tovarišica Ulrihova, ali želite be- 
sedo? (Da.) Prosim! Tovarišica Ulrihova je hkrati predsednica Odbora za druž- 
benopolitični sistem Zveznega zbora. 

Ela Ulrih-Atena: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Delegati v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije smo tudi za leto 
1979 pripravili kratko poročilo o svojem delu oziroma o delu Zveznega zbora 
in njegovih teles. Ker je bilo naše poročilo v celoti objavljeno, ni potrebe, da 
bi se ob njem ustavljala ali komentirala njegove navedbe. Vašo pozornost in 
pripravljenost, da o njem razpravljate, želim izkoristiti za nekatera dodatna 
pojasnila o našem delu, oziroma o funkcioniranju delegatskega in skupščinskega 
sistema, kakor se ta kaže skozi izkušnje delegatov pri delu v Zvezni skupščini. 
Ko smo pripravljali poročilo o enoletnem delu, smo zasledovali v glavnem 
dva namena. 

1. Da v osnovnih obrisih in na najkrajši možen način informiramo skup- 
ščine občin, Skupščino SR Slovenije in Republiško konferenco Socialistične 
zveze, prek njih pa tudi celotno našo delegatsko bazo o tem, katere naloge smo 
v tem letu opravili, v čem nismo uspeli, s katerimi glavnimi problemi smo se 
spopadali in kako si, ponovno samo v osnovnih črtah, predstavljamo delo v 
tekočem letu. 

2. S poročilom smo hoteli spodbuditi še večji interes delegatske baze, 
predvsem pa delegatskih skupščin občin in republike za delo Zvezne skupščine 
oziroma Zveznega zbora. 

Za nas delegate je bila to tudi priložnost, da smo bili navzoči na sejah 
zborov skupščin občin, na katerih smo lahko v razpravi opozorili še na tiste 
posebne probleme in težave ali uspehe, ki jih imamo v posameznih občinah. 
Poročilo so od meseca marca do danes obravnavale skoraj vse občinske skup- 
ščine — natančneje 54 občin — skoraj vse na vseh zborih, to je bilo v 45 ob- 
činah, 5 na dveh zborih, le v treh občinah samo Družbenopolitični zbor in v 
eni samo na seji predsedstva, kar menimo, da ni ustrezno. Pričakujemo, da 
bodo tudi v preostalih šestih občinah naše poročilo še obravnavali. 

Ker torej razprava še ni končana, smo se delegati odločili, da vam danes 
posredujemo le ta številčni pregled obravnav, dogovorih pa smo se, da bomo 
stališča, mnenja in predloge vseh obravnav, vključno z današnjimi, na tem 
in na zasedanju Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, zajeli v 
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skupnem poročilu in ga posredovali skupaj z morebitnimi lastnimi predlogi za 
nadaljnje delo Republiški konferenci Socialistične zveze. 

Menimo, da bi tako prispevali k celovitejšemu in realnemu vpogledu v 
uveljavljanje delegatskih odnosov v tem delu in s tem k nadaljnjemu poglab- 
ljanju samoupravljanja ter razvijanju oblik in metod dela delegatskih odnosov. 
Za sedaj lahko ugotovimo, da je bilo poročilo dobro sprejeto in da je spodbudilo 
razpravo. Število skupščin občin, ki so ga obravnavale, pa kaže, da je dobilo 
ustrezen tretman. 

V vsem času našega mandata smo se delegati iz Slovenije v Zveznem zboru 
vztrajno zavzemali za odpravo slabosti in za to, da bi presegli take oblike in 
metode dela Zvezne skupščine, ki so značilne za predstavniški parlamentarni 
sistem. Moram poudariti, da se za to in za uveljavljanje delegatskih odnosov pri 
delu Zveznega zbora zavzemajo tudi delegati iz drugih republik in pokrajin, 
vendar pa kljub nekaterim pomembnim uspehom z rezultati ne moremo biti 
zadovoljni. 

V delovnih telesih zbora, oziroma v drugih oblikah delovanja smo dele- 
gati iz Slovenije pomembno prispevali predvsem v pogledu programiranja 
dela Zveznega zbora, kjer smo še vedno le na pol poti, čeprav je Zvezni zbor 
na predlog delegatov sprejel o programiranju poseben dokument. Mislimo, 
da bomo morali ta dokument še nadalje dograjevati, da bi tako zagotovili 
demokratično programiranje in usklajevanje programov dela vseh skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Dosegli smo več ali manj spoštovanje poslovniških rokov, čeprav se seveda 
tu ali tam to še ne izvaja dosledno. Uspeli smo uvesti trofazni postopek za 
nekatere najpomembnejše zakone in predvsem za zvezni proračun, čeprav v 
poslovniku ni tako določeno oziroma je določen praviloma dvofazni postopek. 
Imenovana je bila delegatska skupina za spremljanje izvajanja poslovnika, ki 
je že pripravila nekatere dopolnitve, o čemer se bo kmalu pričela razprava v 
delovnih telesih Zveznega zbora. 

Posebno pozornost posvečamo delegatskim pobudam in vprašanjem dele- 
gatov, ter si prizadevamo, da bi te oblike delegatske aktivnosti prerasle sedaj 
še ozke okvire interesov, iz katerih izhajajo in imajo zato pogosto še zelo 
obroben pomen za širše spoznane interese in potrebe, s tem pa tudi ustrezno 
obravnavo in sklepanje oziroma odločanje v Zveznem zboru. Več delovnih 
teles je v preteklem obdobju z neposrednim angažiranjem delegatov samih 
pripravilo za Zvezni zbor predloge aktov, resolucij in zakonov, ki jih je zbor 
sprejel. Čeprav je takšna priprava predlogov aktov povezana z velikimi na- 
pori in mnogimi težavami, — tudi časovno se stvari ponavadi zavlečejo —• pa 
lahko ugotovimo, da je takšna priprava aktov veliko bolj demokratična, od- 
prta, življenjska in usmerjena v družbeno prakso. To tudi zato, ker se v to 
delo vedno in zelo uspešno vključujejo ali delovna telesa zborov republik in 
pokrajin, ali ustreznih organov Republiške konference Socialistične zveze. Za 
delegate, ki so v tako delo vključeni, pa je to priložnost, da se veliko bolj 
spoznajo s problemi federacije, da dobijo več pomembnih informacij in da se 
kot delegati dodatno usposabljajo za opravljanje delegatske funkcije. 

Delegati ugotavljamo, da smo dosegli določen napredek tudi glede orga- 
niziranja našega dela na republiški in občinski ravni. Stalno izpopolnjujemo 
metodo pogovora delegatov, na katerem se pred vsako sejo Zveznega zbora 
pogovorimo z odgovornimi dejavniki republike, predvsem s predstavniki Skup- 
ščine SR Slovenije, Izvršnim svetom, predstavniki drugih samoupravnih in 
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družbenopolitičnih organizacij in republiških upravnih organov. Zal največkrat 
tudi njihova mnenja in predlogi, vezani na posamezne zakone, ki nam jih po- 
sredujejo v zvezi s predhodno obravnavo in odločanjem v Zveznem zboru, ne 
izražajo interesa delegatske baze, torej samih delavcev in delovnih ljudi. Se 
vse preveč se pri tem vsi opiramo na stališča in predloge Izvršnega sveta in 
republiških upravnih organov. 

Kot smo že navedli v poročilu, pa so nam pri našem opredeljevanju v 
Zveznem zboru v veliko pomoč materiali in stališča zborov in delovnih teles 
Skupščine SR Slovenije, predvsem materialih, ki se posredno ali neposredno 
nanašajo na tvarino, o kateri razpravlja Zvezni zbor. Čeprav je v teh materi- 
alih oziroma stališčih Skupščine SR Slovenije prisoten tudi že interes občin 
in celotne družbene baze, pa vendarle delegati pogrešamo več neposrednih 
pobud občin in še posebej organizacij združenega dela. To toliko bolj, ker 
Zvezni zbor v okviru svojih ustavnih pooblastil sprejema sistemske zakone, s 
katerimi se določajo pogoji gospodarjenja, urejajo temeljni samoupravni druž- 
benoekonomski odnosi in. temelji političnega sistema, temeljne pravice delav- 
cev v združenem delu in delovnih ljudi in urejajo mnoga druga, za življenje 
in delo delovnih ljudi, za samoupravne organizacije in skupnosti pomembna 
vprašanja. 

Delegati Zveznega zbora smo si prizadevali uresničiti čim tesnejšo pove- 
zanost in vključenost v delo občinskih skupščin in temeljnih delegacij. Uspeh 
je bil seveda zelo različen. Pommebno večji je bil tam, kjer je pobuda priha- 
jala tudi iz same baze, kar pa je vendarle še redkost, če seveda izvzamemo tiste 
konkretne temeljne organizacije in skupnosti, v katerih smo bili predlagani 
za delegate v Zvezni zbor. 

Pomembno za povezanost z bazo je tudi dejstvo, da je od 30 delegatov v 
Zveznem zboru iz Slovenije samo 7 profesionalnih, vsi drugi pa so v delovnem 
razmerju v združenem delu, in da smo vsi tudi aktivni družbeni delavci, vklju- 
čeni v samoupravne organe v organih družbenopolitičnih organizacij. Seveda 
pa ta naša povezanost in aktivnost ne pomeni, da po tej poti že spoznavamo 
resnične interese delovnih ljudi in da po tej poti že dobivamo njihova stališča 
za odločanje in usklajevanje v zboru. Odločilnega pomena za naše delo je se- 
veda delovanje delegatskega sistema v celoti, v prvi vrsti temeljnih delegacij. 
Tu smo po naših izkušnjah šele na samem začetku. Zelo redki so primeri, da 
bi temeljna delegacija, razen v čisto izjemnih primerih, ko je interes temeljne 
organizacije ali skupnosti po kakem interventnem zakonu neposredno priza- 
det, razpravljala o vprašanju iz pristojnosti Zveznega zbora. Menimo, da so v 
tem pogledu premalo aktivne tudi krajevne organizacije Socialistične zveze 
in druge družbenopolitične organizacije v krajevnih skupnostih in v temeljnih 
organizacijah združenega dela. 

S programom dela smo se delegati v Zveznem zboru obvezali, da bomo 
v letu 1979 zaključili z dograjevanjem družbenoekonomskega sistema in da 
bomo v letu 1980 težišče dela v celoti prenesli s področja sprejemanja sistem- 
skih zakonov na spremljanje izvajanja sprejete politike in zakonov, s tem pa 
tudi na utrjevanje samoupravnih odnosov v praksi. To z drugimi besedami tudi 
pomeni, da naj bi v tem letu okrepili politično-kontrolne funkcije Zvezne 
skupščine do Zveznega izvršnega sveta in zveznih upravnih organov. 

Te naloge'Zvezni zbor v preteklem letu ni v celoti izpolnil. Se vedno je v 
postopku kakih 10 sistemskih zakonov in zakonov, ki bi glede na tvarino ki io 
zajemajo, morali spodbuditi najširši interes delovnih ljudi ' 



36. seja 509 

Ne bom naštevala vseh zakonov, tu so od sistemskih zakonov, zakon o 
razširjeni reprodukciji, o združevanju dela in sredstev prometnih in proizvod- 
nih organizacij, o sanaciji in prenehanju temeljnih organizacij združenega dela, 
o pokojninskem zavarovanju, o vojaški obveznosti in tako dalje. In na koncu, 
kot prav tako ne nepomemben za interes delovnih ljudi, zakon o jedrski ener- 
giji in drugi. 

Program Zveznega zbora za leto 1980 vsebuje 57 tem, to je analiz, poročil, 
informacij in ocen, ki predvsem pomenijo sredstvo politične kontrole in hkrati 
kontrolo nad izvajanjem sprejete politike in zakonov. Razen tega je v letoš- 
njem programu dela zbora 61 zakonov. Pri tem verjetno kaže odšteti sedem 
zakonov, ki se nanašajo na porabo proračunskih sredstev federacije. To vse 
nazorno kaže, kakšna je usmeritev zbora v tem letu, torej usmeritev na okre- 
pitev političi^b kontrolne funkcije Skupščine SFRJ z namenom, da se zagotovi 
izvajanje politike in zakonov. 

V naši družbi postaja namreč vse bolj pomembna bitka za ustavnost in za- 
konitost. Pomeni, da moramo skrb za izvajanje zakonov in uresničevanje de- 
mokratično sprejete politike uveljaviti kot trajno politično nalogo tudi dele- 
gatskih skupščin. Da bi zagotovili uresničevanje sprejete politike v letu 1980, 
ki se, kot kažejo prve analize, ne uresničuje v navedenih temeljnih ciljih, 
pa bo program dela treba nujno še dopolniti. Zvezni izvršni svet je že pripravil 
stabilizacijski program, ki zajema okoli 120 ukrepov, poleg akcij, pobud in na- 
log iz pristojnosti Zveznega izvršnega sveta in upravnih organov, tudi večje 
število predpisov, ki so v pristojnosti Zveznega zbora in seveda tudi več drugih 
ukrepov iz pristojnosti organov na ravni federacije. 

Prav tako je v programu ukrepov predvidena sklenitev večjega števila 
družbenih dogovorov, s katerimi naj bi se republike in pokrajine med seboj in 
skupaj s federacijo obvezale za enotno in časovno usklajene ukrepe, za uresni- 
čitev resolucije o družbenoekonomskem razvoju in ciljih ekonomske stabiliza- 
cije v letu 1980. 

Mislim, da je to novost v naši družbeni praksi, saj v preteklem obdobju 
pred koncem tekočega leta skorajda nismo sprejemali ukrepov, s katerimi bi 
zagotovili uresničitev sprejete politike in ciljev. Zato pa nam ob koncu leta ni 
preostajalo drugega kot ugotovitev, da tega ali onega od osnovnih ciljev pač 
nismo dosegli in smo ga zato prenesli v planski dokument za naslednje leto. 

Delegati smo se že doslej zavestno opredeljevali tudi proti pogosti praksi, 
ki nam jo vsiljuje Zvezni izvršni svet in zvezni organi uprave, da se nujni 
interventni ukrepi sprejemajo po hitrem postopku, če za to niso podani res 
utemeljeni razlogi. Prav tako pa tudi ne zamudimo nobene priložnosti in redno 
opozarjamo na nujnost skrajnega omejevanja reševanja ekonomskih proble- 
mov po administrativni poti in nastopamo proti sistemu linearnih restrikcij. 
Zavzemamo se za to, da tudi sedaj, ko moramo odločno reševati zaostrena go- 
spodarska vprašanja na področju ekonomskih odnosov s tujino, politike in gi- 
banja cen, produktivnosti dela, delitve dohodkov in osebnih dohodkov, zmanj- 
šanje vseh vrst potrošnje, dvigovanje reproduktivne sposobnosti gospodarstva 
in druga aktualna vprašanja, ne odstopamo od družbenega dogovarjanja in 
samoupravnega sporazumevanja vedno, kadar le-to lahko nadomesti zakon ali 
odlok. 

Delegati ocenjujemo, da smo v preteklem letu dosegli določen napredek, 
ki je seveda rezultat tako naših lastnih prizadevanj, predvsem pa posledica 
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razvijanja delegatskih osnov v celoti in delovanja družbenopolitičnih organi- 
zacij, še posebej Republiške konference Socialistične zveze. 

Menimo, da je uspešen in hitrejši razvoj delegatskih odnosov odvisen od 
razvitosti in usposobljenosti predvsem temeljne delegacije v temeljni organi- 
zaciji združenega dela in krajevni skupnosti. Glede njenega položaja, sestave, 
pogojev dela, prav tako glede nalog temeljnih delegacij znotraj osnovnih 
organizacij in skupnosti je bilo že dovolj rečenega in napisanega. Imamo jasna 
stališča glede povezovanja temeljnih delegacij med tseboj in v konferencah 
delegacij ter s samoupravnimi organi. Vemo tudi, da je dolžnost temeljnih de- 
legacij, da pripravijo svoje programe aktivnosti, v katere morajo, če naj iz- 
polnijo svojo pravico in dolžnost, vključiti tudi zadeve iz programa Zveznega 
zbora. Ce ne več pa vsaj tiste, ki jih je v svoj program vključila Skupščina 
SR Slovenije. Taka programska povezanost pomeni praktično graditev sistema 
in je pogoj za vključevanje delegatske baze in odločanje na zvezni ravni. 

Delegati v Zveznem zboru se bomo trudili, da boste dobili že prvo gradivo 
za program dela Zveznega zbora in upamo, da se boste v njegovo oblikovanje 
aktivno vključili. Da bi v praksi uveljavili temeljne delegacije in spremenili 
stvari na bolje, bo potrebno več načrtnega dela za uresničitev sprejetih stališč 
in sklepov nas vseh. Mislim pa, da se moramo za to poleg družbenopolitičnih 
organizacij še posebej zavzeti vsi delegati. 

Naj na koncu povem, da smo delegati z zanimanjem sledili razpravi v 
skupščinah občin in v delovnih telesih obeh zborov, ki danes razpravljata o 
našem poročilu. Ugotovitve sprejemamo in se bomo skupaj z vami zavzemali 
predvsem za usklajeno skupno programiranje dela, za ustrezno organiziranost 
skupščin občin, da bi lahko spremljale in se vključevale v delo Zveznega 
zbora na osnovi usklajenih programov dela, za organiziranje konferenc dele- 
gacij pri obravnavi tistih vprašanj iz programa dela Zveznega zbora, ki bodo 
v tem smislu obravnavana v programih skupščin občin in Skupščine SR Slo- 
venije. Zavzemali se bomo, da bodo pobude delavcev in delovnih ljudi čim 
številčnejše in za učinkovito reševanje zadev, ki so v pristojnosti Zveznega 
zbora. Vse to pa seveda zahteva v prvi vrsti od nas delegatov v Zveznem 
zboru, da še povečamo aktivnost na vseh toriščih našega delovanja. Hvala za 
pozornost! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Ulrihova! Poročilo 
ste dobili. Danes ste na klop dobili tudi informacijo o obravnavi tega poročila 
v Svetu za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške konference 
SZDL. 

Poročilo je obravnaval naš Odbor za družbenopolitični in komunalni si- 
stem in zboru predložil poročilo in dodatno poročilo. 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Peter Bekeš, 
član Izvršnega odbora Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije. 

Peter Bekeš: Tovarišica- predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na to, da ste dobili informacijo o razpravi v Svetu za družbenopolitični 
sistem pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze, bi dodal 
samo nekaj kratkih informacij in pojasnil. 

V Republiški konferenci že ves čas zelo pozorno spremljamo delo dele- 
gatov v Zveznem zboru in delovanje celotnega Zveznega zbora. To spremljanje 
ni pasiven odnos na ravni informiranja, ampak gre za več, gre za interakcijo, 
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ki ima več razsežnosti in ki izhaja iz naše programske usmeritve, podrobno 
zapisane v nekaterih naših stališčih. Tu smo predvsem analizirali tudi uve- 
ljavljanje svoje odgovornosti, se pravi odgovornosti Socialistične zveze, in v 
njej povezanih subjektivnih sil za delovanje delegatskega sistema ter se pri 
tem skušali izogniti temu, v kar navadno takšne razprave vlečejo, namreč k 
ocenjevanju tujega dela, v tem primeru dela delegatov v Zveznem zboru. 

Naj na kratko opozorim na te razsežnosti našega dela. Prvenstveno vi- 
dimo svojo vlogo v uresničevanju temeljne funkcije Socialistične zveze v de- 
legatskem sistemu, v zagotavljanju družbenopolitičnih pogojev za delo dele- 
gacij in delegatov v najširšem pomenu. To pomeni široko politično mobiliza- 
cijo delegatske baze, torej vseh samoupravnih in družbenopolitičnih subjektov, 
odpiranje možnosti za to, da delovni ljudje, delavci in občani v svojih samo- 
upravnih skupnostih in organizacijah lahko izrazijo svoje interese, ker je to 
pravzaprav organiziran pogoj, da začnemo na predpostavki pluralizma inte- 
resov graditi pluralizem samoupravnih interesov kot tisto kvaliteto, ki omogoča 
nadaljnjo izgradnjo delegatskega odnosa, usklajevanje znotraj republike med 
posameznimi organiziranimi subjekti, raznimi organizacijami združenega dela 
in nadaljevanje tega usklajevanja v okviru pristojnosti Zveznega zbora, v 
skladu z njegovo ustavno funkcijo v okviru Zvezne skupščine. 

Drugo je usklajevanje stališč vseh subjektivnih sil, združenih v Sociali- 
stični zvezi kot fronti, glede nekaterih temeljnih strateških vprašanj nadalj- 
njega razvoja. Pri tem mislim predvsem na sistemsko zakonodajo v široki in 
demokratični razpravi, kateri služijo vse pestre metode našega dela, tako 
Republiške konference kot občinskih konferenc. Tu deluje prek 30 svetov in 
koordinacijskih odborov, ki so odprti za vse te razprave. 

Nadalje gre tu za spremljanje uresničevanja dogovorjene politike tako v 
SZDL kot tudi v skupščini, se pravi za uveljavljanje politično-nadzorne funk- 
cije, ki jo ima Socialistična zveza in katere nosilec v republiki je Republiška 
konferenca. Seveda je prav tako pomembna funkcija usklajevanje v Zvezni 
konferenci Socialistične zveze z drugimi republiškimi in pokrajinskimi orga- 
nizacijami Socialistične zveze glede vprašanj, ki se pokažejo kot sporna in o 
katerih se je potrebno dogovoriti. 

Ocenjujemo, da je prav ta zadnja razsežnost našega dela premalo uve- 
ljavljena, ne da je ne bi hoteli uveljaviti, pač pa je dejstvo, da vloga in pomen 
Socialistične zveze še vedno nista povsod v enaki meri uveljavljeni in spoznani. 
Tudi praktične možnosti za funkcioniranje vseh teh metod dela, ki pomenijo 
demokratizacijo odločanja in vzpostavljanje političnih pogojev za delovanje 
delegatskega sistema, še niso do te mere razvite. Jasno je, da se v okviru tako 
razumljene vloge Socialistične zveze trudimo usklajevati, predvsem pa spod- 
bujati krepitev vloge občine pri pripravi smernic za delegate v Zveznem zboru, 
enako pa tudi vloge sindikatov, zbornic in združenj, se pravi samoupravnih 
asociacij združenega dela, ki prav tako tvorijo pomemben del delegatske baze. 
Izhajajoč s tega stališča seveda v celoti podpiramo to usmeritev. To smo zapi- 
sali tudi v svoja stališča, ki jih je sprejelo Predsedstvo lansko leto, da je treba 
skupščine občin uveljaviti kot konference delegacij za delegate v Zvezni zbor. 

Opozoril bi še na drugo razsežnost teh prizadevanj. Glede na to, da je 
Zvezni zbor delegatov iz delegacij tako v organizacijah združenega dela kot v 
krajevnih skupnostih, se pravi iz temeljnih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti kot tudi družbenopolitičnih organizacij je zaradi takega njegovega zna- 
čaja nujno treba konkretno pristopiti — in prav tu mislimo, da smo najšib- 
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kejši, kar je seveda tudi samokritika v tej ugotovitvi — k delovanju konferenc 
delegacij po konceptu, ki ga je pred nas v svoji študiji o poteh razvoja sistema 
socialističnega samoupravljanja postavil tovariš Kardelj. To so konference de- 
legacij, ki so problemsko usmerjene v občini bodisi na ravni regije pa tudi na 
ravni republike, v katerih so navzoči vsi odgovorni dejavniki našega sistema, 
ki glede konkretnega vprašanja delijo odgovornost in lahko dajo svoj ali 
politični ali pa strokovni, znanstveni prispevek. Skratka, gre za mobilizacijo 
vseh sil, znanja in socialistične zavesti, ki lahko prispevajo k temu, da bomo 
svoje stališče, svoj pogled na določeno vprašanje, ki se obravnava v Zveznem 
zboru, lahko bolje argumentirah in prispevali k učinkovitejši in naprednejši 
rešitvi v interesu nas vseh. 

Obravnava rednih poročil o delu, kot je tudi to poročilo, ki ga danes ob- 
ravnavamo, prinaša s seboj nevarnost, da se pretvori v rutino. Tega smo se 
zavedali in ne da bi želel razlagati ali ponavljati vsebino informacije, ki ste jo 
prejeli na klop, smo v razpravi v Svetu za družbenopolitični sistem skušali 
storiti korak naprej, da se ne opredeljujemo samo do stališč, ugotovitev in 
ocen, ki jih vsebuje poročilo delegatov v Zveznem zboru, marveč, da pri tem 
izhajamo iz tega, v kakšni meri delovanje naših delegatov v Zveznem zboru 
in samega Zveznega zbora prispeva k uresničevanju funkcije federacije in 
funkcije Zvezne-skupščine pri uveljavljanju našega ustavnega koncepta fede- 
racije. Skušali smo tudi izoblikovati — kar vidite na zadnji strani — nekatere 
naše naloge, ki jih bomo predložili predsedstvu, da z njimi dogradimo našo 
delovno usmeritev na tem področju, zato, da bi svoj delež odgovornosti za 
zagotavljanje pogojev za delovanje delegatov v Zveznem zboru lahko čim bolje 
realizirali. 

Jasno je, da je permanentna naloga krepitev naše vloge z razvojem in od- 
piranjem metod neposrednega dela, ki zagotavlja prostor za diskusije, se pravi 
sekcijske metode dela v krajevnih skupnostih, svetov pri občinskih konferen- 
cah in sekcij in podobno tudi pri Republiški konferenci. To je pomemben del 
naših nalog, ki jih lahko uresničimo samo skupaj z drugimi republiškimi orga- 
nizacijami v Zvezni konferenci. Prav v teh dneh poteka v delovnih telesih 
Zvezne konference razprava o predlogu dokumenta o nalogah SZDL Jugo- 
slavije pri uresničevanju delegatskih odnosov in delovanju delegatskega si- 
stema. V tem dokumentu se zavzemamo za približno take rešitve, kot smo jih 
tukaj nakazali in za uveljavitev odločnejše politike pri uresničevanju poli- 
tično-nadzorne funkcije Zvezne konference v odnosu do vseh organov fede- 
racije. To ni stališče, ki bi bilo posebej naperjeno zoper kogarkoli, ampak sta- 
lišče, ki se zavzema za to, da Zvezna konferenca celovito uresniči svojo ustavno 
in statutarno funkcijo. To pa lahko doseže le tako, da začne uresničevati tudi 
ta del odgovornosti. Hkrati je to po naših ocenah nujen pogoj za zaokrožitev 
sistemske vloge Socialistične zveze na ravni federacije in hkrati pogoj, ki bo 
pripomogel k temu, da se odpravijo nekatere težave, ki jih čutijo naši dele- 
gati in tudi drugi delegati v Zveznem zboru pri svojem delu v zvezi s plani- 
ranjem, zlasti pa z realizacijo programov dela in realizacijo poslovniških 
določb. 

Moram reči, da prizadevanja, ki jih je tovarišica Ulrihova pravkar ob- 
razložila, v celoti podpiramo. Ugotavljam tudi, da precejšen del delegatov v 
Zveznem zboru aktivno deluje v naših svetih in sekcijah in s svojim osebnim 
prispevkom dajejo tudi ton nekaterim našim oblikam dela. Te sekcije oziroma 
sekcijske oblike dela in sveti so seveda odprti tudi za vse druge delegate. Pre- 
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pričan sem, da velja isto tudi za občinsko raven in če hočemo biti še bolj am- 
biciozni, tudi za krajevne konference. Ta iniciativa ne bo nikoli in nikjer 
naletela na gluha ušesa in je z njo treba pač do tja, kamor je namenjena. To 
isto velja tudi za asociacije združenega dela vseh vrst. 

Zato po tej razpravi pri nas in na podlagi teh ocen, vključno s tem, kar je 
v informaciji zapisanega, predlagamo, da se to poročilo sprejme in podprejo 
prizadevanja delegatov v Zveznem zboru. Glede aktivnosti Republiške kon- 
ference in organizacij, združenih v njej, pa lahko tukaj povem, da bomo svoj 
del prizadevanj seveda v tem obdobju samo še okrepili, tako glede iniciative 
v občinah, glede svojega prispevka v republiki, kot tudi glede iniciative, ki sem 
jo omenil v okviru Zvezne konference. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Bekeš! Ali želi še kdo 
besedo? (Ne.) Tovarišica Ulrihova je povedala, da bomo vsa ta poročila in su- 
gestije strnili in da bodo v pomoč ne le v občinah, ampak tudi v republiki, 
morda pa celo v Zvezni konferenci SZDL. 

Če ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo in pred- 
lagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejema poročilo o delu delegatov 
iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za obdobje od 1. 1. do 
31. 12. 1979. 

2. Zbor podpira sklepne ugotovitve iz poročila in v tej zvezi posebej iz- 
postavlja ustvarjanje pogojev za uresničevanje delegatskega sistema in dele- 
gatskih odnosov ter programiranje dela Zveznega zbora. Program dela Zvez- 
nega zbora je pomemben družbenopolitičen dokument, ki mora biti rezultat 
konkretnih dogovorov skupščin, njihovih izvršnih svetov, družbenopolitičnih 
organizacij in drugih družbenih dejavnikov v občinah, republikah in v fede- 
raciji. Pri njegovem nastajanju pa je zlasti potrebno zagotoviti sodelovanje 
delegatske baze. 

3. Da bi zagotovili učinkovito uresničevanje programa, je potrebno ob 
programiranju dela skupščin družbenopolitičnih skupnosti — to se nanaša na 
občinske in republiško — določiti način obravnave posameznih zadev iz pri- 
stojnosti Zveznega zbora. Pri tem je potrebno zlasti določiti kdaj je zvezno 
gradivo take narave, da ga je treba obravnavati v delovnih telesih skupščin in 
zborov, kdaj na zborih kot konferencah delegacij, kdaj v ad hoc delovnih sku- 
pinah oziroma v drugih oblikah delegatskega usklajevanja in odločanja. 

Hkrati je potrebno opredeliti vse samoupravne družbenopolitične in go- 
spodarske subjekte od temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti do fe- 
deracije, ki bodo sodelovali v postopku oblikovanja družbenih odločitev. Za 
njihovo usklajeno delovanje bi bilo potrebno ob pomembnih družbenih vpra- 
šanjih večkrat kot doslej sklicevati tudi problemske konference delegacij. To 
so tiste, ki jih je opredelil tovariš Kardelj in o katerih je govoril tudi tovariš 
Bekeš. 

4. Da bi omogočili vključevanje vseh zainteresiranih dejavnikov v ob- 
ravnavo zadev iz pristojnosti Zveznega zbora si je potrebno prizadevati, za 
dosledno uresničevanje sprejetega programa, tako po vsebini kakor glede 
rokov obravnave posameznih zadev. Hkrati pa mora biti program odprt tudi 
za obravnavo aktualnih in tekočih vprašanj, ki jih bo potrebno na podlagi 
ocen v republikah in avtonomnih pokrajinah oziroma na podlagi pobud dele- 
gatske baze obravnavati v Zveznem zboru. 
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5. Glede na interes ter odgovornost republike za njen vsestranski in skla- 
den razvoj bi bilo potrebno ob obravnavi pomembnejših zadev iz pristojnosti 
Zveznega zbora zagotoviti tudi prek občinskih skupščin v Zboru občin uskla- 
jevanje stališč, pobud in predlogov delegatske baze. V ta namen bi v Zboru 
občin s pomočjo posebne točke dnevnega reda omogočili izmenjavo, usklaje- 
vanje in sprejemanje stališč za delo delegatov v Zveznem zboru. 

6. Delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru ter drugi družbeni dejavniki, 
ki sodelujejo v procesu delegatskega odločanja, naj pri nadaljnjem delu upo- 
števajo in uveljavljajo tudi stališča in predloge, ki so jih sprejele skupščine 
občin ob obravnavi poročila, stališča in predloge delovnih teles Skupščine in 
zbora ter stališča Družbenopolitičnega zbora in Sveta za politični sistem pri 
Predsedstvu Republiške konference SZDiL Slovenije, kar je tudi sicer že bilo 
dogovorjeno. 

Želi o takem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče, potem pro- 
sim, da glasujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Komisija za volitve in imenovanja in administrativne zadeve je predložila 
zboru v obravnavo in sprejem naslednje predloge odlokov: 

— predlog odloka o razrešitvi in imenovanju javnega tožilca Višjega jav- 
nega tožilstva v Ljubljani, 

— predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Celju in 
— predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Mariboru. 
Predstavnik komisije je njen predsednik, tovariš Franjo Turk. Tovariš 

Turk, želite besedo? (Ne.) 
1. Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi in imenovanju javnega to- 

žilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani. 
O predlogu odloka pričenjam razpravo! Želi kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, 

potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En dele- 
gat). Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog odloka z večino glasov. S tem je 
bil tovariš Branko Bračko razrešen dolžnosti javnega tožilca Višjega javnega 
tožilstva v Ljubljani, za javnega tožilca pa imenovan tovariš Jože Peterca. 

2. Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Celju. 
O predlogu odloka pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, za- 

ključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bila 
tovarišica Tatjana Perčič izvoljena za sodnico Višjega sodišča v Celju. 

3. Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v 
Mariboru. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, 
potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bila tova- 
rišica Mira Kirbiš izvoljena za sodnico Višjega sodišča v Mariboru. 

Prehajamo na zadnjo, to je na 22. t o č k o dnevnega reda, to so 
predlogi in vprašanja delegatov. 

Po 1. odstavku 40. člena poslovnika Skupščine ima delegat zbora pravico 
postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionarjem, ki vodijo delo re- 
publiških upravnih organov, vprašanja, ki se nanašajo na njihovo delo ali na 
zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanje lahko postavi delegat v zboru tudi 
predsedniku Skupščine, predsedniku zbora ali predsednikom delovnih teles, 
kako tudi skupščini samoupravne interesne skupnosti na območju republike, 
kadar ta enakopravno odloča s pristojnim zborom. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli delegatsko vprašanje Skupščine ob- 
čine Šmarje pri Jelšah. 

Na vprašanje bo odgovoril tovariš dr. Vladimir Fatur, namestnik predsed- 
nika Republiškega komiteja za energetiko, industrijo in gradbeništvo. Prosim 
tovariš Fatur! 

, Dr. Vladimir Fatur: Tovarišica predsednica, tovarišice delegatke, 
tovariši delegati! Vprašanje se je glasilo: »Delegacija za Zbor občin Skupščine 
občine Šmarje pri Jelšah je na svoji seji obravnavala položaj na področju 
preskrbe s kvalitetno električno energijo, tako z vidika nerazčiščenih slabih 
napetostnih razmer in tako povzročenih škod v kmetijstvu, kot z vidika ukre- 
panja ustreznih organov glede na naše delegatsko vprašanje v letu 1978. 

Ponovno postavljamo delegatsko vprašanje, kaj je bilo storjenega za sa- 
nacijo napetostnih razmer in kako namerava elektrogospodarstvo to vprašanje 
rešiti v planih 1981-—1985. Vprašanje razširjamo še na področje racionalne 
porabe in pridobivanja električne energije. Kaj je in kaj bo storilo elektrogo- 
spodarstvo, da bi z ustrezno racionalno porabo zagotovilo enakomerno in kvali- 
tetno preskrbo vsem odjemalcem, da bi gospodinjstva lahko koristila ugodnosti 
veljavnega tarifnega sistema in da bi na drugi strani ublažili intenzivnost vla- 
ganja v nove električne vire. 

Prepričani smo, da je v splošna prizadevanja za varčevanje z energijo po- 
trebno vključiti tudi elektrogospodarstvo. To še toliko bolj, ker je na našem 
območju marsikje tako slaba električna energija, da komaj zadošča za raz- 
svetljavo ter tako naše občine že sedaj neprostovoljno prispevajo svoj delež 
k varčevanju. Krivično pa je, da morajo kljub tako slabi kvaliteti plačevati 
polno ceno energije.« 

Ob obravnavanju problematike odškodnin glede dobave nekvalitetne elek- 
trične energije, je bilo na 3. seji Izvršilnega odbora Samoupravne interesne 
skupnosti elektrogospodarstva, dne 24. novembra 1978, postavljeno delegatsko 
vprašanje o tem, kje imajo odjemalci na nizki napetosti nekvalitetno dobavo 
električne energije in kaj storiti za sanacijo takega stanja. Na tej seji je bil 
sprejet sklep, ki obvezuje skupnosti preskrbovalnega območja, naj realno oce- 
nijo stanje nizkonapetostnih naprav na svojih območjih ter izdelajo analizo 
Vzrokov za dobavo nekvalitetne električne energije, s prikazom posledic takšne 
dobave pri uporabnikih in pripravijo tudi pregled potrebnih investicij za sa- 
nacijo takšnih razmer. 

Analizo so bile skupnosti preskrbovalnega območja dolžne izdelati do ja- 
nuarja 1979. leta, v okviru dispečerskega elektroenergetskega sistema, ki je 
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bil zadolžen za koordinacijo in za določanje prioritetnega reda investicijskih 
vlaganj v nizko napetostno omrežje, glede na obstoječe napetostno razmerje. 
Rok za izdelavo analize je bil nato na 7. seji Izvršilnega odbora interesne skup- 
nosti elektroenergetike 21. marca 1979, podaljšan do 21. aprila istega leta. V 
skupnih službah podjetja distribucije elektrogospodarstva Slovenije je bila na 
osnovi analiz posameznih tozdov distribucije, ki so jih izdelali na pobudo skup- 
nih služb distribucije elektroenergetike Slovenije, sestavljena analiza stanja 
distribucijskih objektov Slovenije in predvideni ukrepi za izboljšavo kvalitete 
električne energije. Analiza daje v zaključkih tudi smernice za ureditev te pro- 
blematike. Analiza je bila poslana skupnim službam podjetij distribucije, dne 
25. aprila 1979, strokovni službi Samoupravne interesne skupnosti elektro- 
gospodarstva, kakor tudi EGS Maribor. V analizi je bilo ugotovljeno, da je 
potrebno za sanacijo napetostnih razmer na nizki napetosti vključiti v ob- 
stoječe omrežje 4236 transformatorskih postaj z razmerjem, torej s transforma- 
cijo od 10 do 20 kV na 0,4 kV, s čimer bi se občutno skrajšalo povprečno dolžino 
nizkonapetostnega omrežja glede na eno transformatorsko postajo na tem 
omrežju. Za to sanacijo napetostnih razmer pri sedanjem stanju omrežja in 
ob sedanjem odjemu električne energije bi potrebovali po ocenah okrog 5,5 
milijard dinarjev. V analizi je prav, tako ocenjeno, da distribucijske organiza- 
cije realno potrebujejo za sanacijo najbolj kritičnih omrežij v naslednjih letih 
okoli 1,5 milijarde dinarjev. Pri tem seveda ni upoštevano dograjevanje na- 
prav zaradi stalnega povečanja odjema električne energije. 

Kot je ugotovljeno v elaboratu »Izgradnja distribucijskega omrežja v prvih 
-letih srednjeročnega obdobja 1976—1980 in njen vpliv na kvaliteto električne 
energije, dobavljene odjemalcem na nizki napetosti«, ki je bil prav tako iz- 
delan v skupnih službah Interesne skupnosti elektrogospodarstva, se distribu- 
cijske organizacije sicer trudijo v okviru razpoložljivih lastnih sredstev, da bi 
sanirale razmerja na nivoju nizke napetosti. Povprečna dolžina nizkonapetost- 
nega omrežja na eno transformatorsko postajo se je v treh letih sicer znižala za 
povprečno 15%, toda poraba električne energije v teh letih je tako porasla, 
da v povprečju, kljub krajšim vodom, padci napetosti na posameznih območjih 
niso manjši. Rezultati torej kažejo, da razpoložljiva sredstva tozdov distribu- 
cije le sledijo porastu porabe, medtem ko se kvaliteta električne energije na 
nizki napetosti bistveno ne izboljšuje. Za učinkovitejše reševanje problema 
slabih napetostnih razmer bodo potrebna intervencijska sredstva, torej ener- 
getska sredstva. Pri vseh tozdih seveda niso enako slabe razmere, zato so v 
elaboratu razvrščena ta območja po kriterijih. 

Pri obravnavanju te analize in izgradnje je bila na 11. seji Izvršnega od- 
bora Interesne skupnosti elektrogospodarstva postavljena zahteva, da je treba 
prikazati posamezna kritična območja s predlogi za sanacijo razmer, pri če- 
mer je potrebno izdelati prioritetni red za izvajanje teh sanacij. 

Službe distribucije elektrogospodarstva so poslale 4. 9. 1979 vsem direk- 
torjem distribucijskih temeljnih organizacij združenega dela dopis, v katerem 
so bili zaprošeni za naslednje: 

1. Da oblikujejo in imenujejo konkretna območja v velikostnem redu ra- 
jona oziroma občine ali celo manjša, na katerih so po njihovem mnenju sla- 
be napetostne razmere pri odjemalcih na nizki napetosti. Cim manjše je nam- 
reč območje, tem izrazitejše so te anomalije. 

2. Za našteta konkretna območja pa naj bi posredovali naslednje podat- 
ke: površina, število transformatorskih postaj, ki transformirajo električne 
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napetosti navzdol, instalirana moč transformatorskih postaj, dolžina nizko 
napetostnega omrežja ter dolžina srednje napetostnega omrežja ter nato še 
podatke o številu odjemalcev na tem omrežju, skupen odjem in dolžina omre- 
žja na enoto moči posamezne transformatorske postaje. 

3. Predložili naj bi podatke, koliko transformatorskih postaj je potrebno 
vključiti na konkretnem območju, da v poprečju dolžina vodov nizko napetost- 
nega omrežja na posamezno transformatorsko postajo ne bo daljša od 500 
metrov. 

Na osnovi dobljenih podatkov so bila posamezna območja razvrščena v 
prioritetni vrstni red, pri čemer je merilo napetostnih razmer dolžina vodov 
na posamezno transformatorsko postajo. Opozoriti moramo na to, da so te- 
meljne organizacije združenega dela sicer obdelale posamezna območja po 
enotnih navodilih, vendar je bila izbira velikosti obravnavanega območja 
prepuščena njim samim, ker razmere na svojih območjih' najbolj poznajo. 

Tako je bil elaborat »Izboljšane kvalitete energije na nizko napetostnem 
omrežju — prioritetni vrstni red vlaganja sredstev v sanacijo slabih nape- 
tostnih razmer na nizko napetostnem omrežju« izdelan 4. 12. 1979. leta, in tako 
izdelan elaborat so predstavniki posameznih območij in predstavniki Samo- 
upravne interesne skupnosti elektrogospodarstva obravnavali 21. 2. 1980. na 
sestanku v Ljubljani. 

Anton Direnbek (iz klopi): Ali je to torej rešeno ali ne? To je za 
nas poglavitno, vprašanje. 

Dr. Vladimir Fatur: Problem se rešuje. Potrebno je bilo narediti 
ustrezno analizo. Vsekakor pa se pri tem problemu zatika pri izbiri sredstev. 
Problem je strokovno popolnoma obdelan. To se da ta hip trditi. Vsekakor 
pa smo sedaj v fazi zbiranja potrebnih sredstev, ker so sredstva, ki se za te 
vrste objektov zbirajo, za rešitev problema tega okoliša očitno premajhna in 
tako kot je bilo rečeno, da so potrebna intervencijska sredstva elektrogospo- 
darstva iz drugih namenov. 

Predsednica Silva Jereb: In kje je v tem prioritetnem redu sedaj 
občina Šmarje? Ali se to ve? 

Dr. Vladimir Fatur: Občina Šmarje je glede na res slabe razme- 
re — popolnoma razumem predstavnike tega področja — na samem vrhu. Tam 
so razmere take, da dostikrat napetost zelo pade v primerjavi s tisto, ki bi 
morala biti na posameznih območjih. 

Ali sem s tem odgovoril oziroma ali so vam potrebni še kakšni dodatni 
podatki? 

Predsednica Silva Jereb : Prosimo za pismeni odgovor. 

Dr. Vladimir Fatur : Hotel sem vam prikazati celotno proceduro v 
tem postopku, ne da bi vas s tem preobremenjeval. Kratek odgovor pa je tak 
kot sem ga podal pred tem, ko sem prekinil svoj odgovor. 

Predsednica Silva Jereb: Moram pojasniti, tovariš dr. Fatur, da je 
nestrpnost najbrž posledica tega, da običajno delegati na delegatsko vpraša- 
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nje dobijo sicer dolge odgovore, kje vse smo se sestali in kaj smo se dogovar- 
jali, da pa potem tistega končnega učinka v bistvu ne vidijo. 

Imate še kakšno dodatno vprašanje v zvezi s tem odgovorom? 

Anton Direnbek: Odgovora nismo dobili edino glede cene. Ali je 
upravičena ista cena energije? 

Dr. Vladimir Fatur: Vaše vprašanje je povsem točno. Vi dobivate 
energijo določene kvalitete. Ta kvaliteta ni taka, kakršna je kvaliteta za druga 
področja. Frekvenčne razlike niso tako velike, napetostne pa zelo in to zaradi 
preobremenjenosti omrežja. Zato dobivate za isto ceno slabšo kvaliteto ener- 
gije. 

Predsednica Silva Jereb: Se kakšno vprašanje? (Ne.) Hvala lepa, 
tovariš Fatur! 

Na 34. seji, 2. aprila 1980 je delegat, tovariš Tone Kranjc, med razpravo 
o informaciji o uresničevanju nalog in usmeritev iz resolucije o politiki izva- 
janja družbenega plana SR Slovenije v letu 1980, zastavil vprašanje v zvezi s 
problematiko uvoza pralnega praška na začetku letošnjega leta. Na to vpra- 
šanje bo danes odgovoril tovariš Avgust Metlika, pomočnik predsednika Re- 
publiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve. 

Avgust Metlika: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Delegat je vprašal, zakaj smo v začetku letošnjega leta, ko je bilo po- 
manjkanje pralnega praška na tržišču, uvažali pralni prašek namesto surovin, 
ker bi bili učinki količinsko gotovo večji, uvoženi prašek pa sedaj leži v trgo- 
vinah? 

Pomanjkanje pralnih praškov se je pojavilo že v novembru lanskega le- 
ta. Na to pomanjkanje je vplivalo predvsem pomanjkanje domačih pa tudi 
uvoženih surovin za proizvodnjo pralnih praškov, povečan izvoz pralnih pra- 
škov ter povečano povpraševanje na domačem trgu. 

Zaradi tega je v prvi polovici novembra meseca Republiški komite za 
tržišče in splošne gospodarske zadeve sklical sestanek, katerega so se udeleži- 
li predstavniki Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tu- 
jino, Gospodarske zbornice Slovenije in tovarne Zlatorog iz Maribora. Na tem 
sestanku je bilo dogovorjeno, da bo Zlatorog zagotovil za široko potrošnjo 
do konca 1979 leta 1200 ton pralnih praškov. Samoupravna interesna skup- 
nost za ekonomske odnose s tujino pa je zato tovarni Zlatorog omogočila do- 
daten uvoz reprodukcijskega materiala v letu 1979. 

Od navedene količine ,1200 ton je Zlatorog dobavil v prvi polovici jiovem- 
bra 1979 le 250 ton pralnih praškov. Okoli 12. 11. 1979 je prišlo zaradi pomanj- 
kanja surovin do izpada proizvodnje pralnih praškov v Zlatorogu in ker je 
postala preskrba s pralnimi praški še bolj kritična, je Republiški komite za 
tržišče in splošne gospodarske zadeve poslal zveznim organom zahtevek za 
dodelitev deviznega kontingenta za uvoz 1000 ton pralnega praška, hkrati pa 
je pri proizvajalcih surovin posredoval dobavo surovin za proizvodnjo pral- 
nih praškov, tako da je Zlatorog dne 21. 11. lahko ponovno pričel s proizvod- 
njo. Pozneje je Zlatorog obvestil Republiški komite za tržišče in splošne go- 
spodarske zadeve, da bo od tedenske proizvodnje pralnih praškov, ki je zna- 
šala 550 ton in za katero je bilo na sestanku dogovorjeno, da jo bo v celoti po- 
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sredoval na slovensko tržišče, dejansko dobavil le 80 ton, ostale količine pa je 
prodal izven Slovenije. 

V takšnih razmerah, ko pralnega praška na tržišču ni bilo, se je ugo- 
tovilo, da je mogoče preskrbo slovenskega trga s pralnimi praški izboljšati le 
z uvozom. Seveda smo se pri tem zavedali, da je bila to le trenutna rešitev. 
Tako je bilo iz sredstev za intervencijo na tržišču uvoženih 780 ton pralnih 
praškov. Ta prašek je bil dalj časa v prodaji, ker je bil približno 50% dražji 
od domačega, ob tem pa je bilo ves čas nenormalno povpraševanje po pralnem 
prašku domače proizvodnje. 

Zaradi tega nenormalnega povpraševanja je bilo v marcu 1980 odobreno 
slovenskim proizvajalcem surovin za proizvodnjo pralnega praška 40 milijonov 
dinarjev iz sredstev za intervencije na tržišču, s tem, da se je Zlatorog Mari- 
bor zavezal, da bo posredoval na slovensko tržišče 3000 ton dodatnih količin 
pralnega praška od aprila do meseca maja. Navedene količine pralnega praš- 
ka bodo dobavljene do konca meseca avgusta 1980. Predvidevamo, da se bo v 
naslednjih mesecih z dobavami teh dodatnih količin preskrba s pralnim pra- 
škom izboljšala. 

Pri tem pa moramo poudariti, da je Zlatorog konce leta 1979 in v prvih 
mesecih leta 1980 posredoval slovenskemu tržišču večje količine pralnega 
praška kot v preteklih letih. To kažejo tudi podatki o razmerju prodaje pral- 
nih praškov na jugoslovanskem in slovenskem tržišču. To razmerje je bilo v 
prvem polletju 1979, ko povpraševanja in nakupovalne mrzlice še ni bilo, 72 
proti 28 v korist jugoslovanskega tržišča, v prvih štirih mesecih letošnjega 
leta pa znaša to razmerje 47 : 53, kar pomeni, da je bilo že 53 % celotne slo- 
venske proizvodnje Zlatoroga plasirano na slovensko tržišče. 

Predsednica Silva Jereb: Mariborčani in vsi drugi dobite pismeni 
odgovor kot običajno. Želite postaviti še kakšno vprašanje? 

Andrej Kocuvan (govori iz klopi): Ta zadeva, se pravi oskrba 
tržišča s tem artiklom že prerašča normalne meje in postaja tudi politični 
problem. Utemeljitve, da je tudi potrošniška mrzlica povzročala del tega de- 
ficita, so le delno sprejemljive. Treba bo nekaj urediti tudi dolgoročno. Do- 
voljuje se intervencijski uvoz, dajejo se sredstva prek SISEOT za surovine, 
pod pogojem, da bo del tega praška dan na naše tržišče, praška pa ni. Mislim, 
da to ni samo vprašanje Maribora, kjer ta tovarna stoji. Pri taki proizvodnji 
si lahko predstavljamo, da bo tudi združeno delo prišlo v določene težave v 
zvezi z izpolnjevanjem svojih nalog. Prosim, da se za rešitev tega in podobnih 
vprašanj naredi več, predvsem pa da se tudi iz blagovnih rezerv sprostijo do- 
ločene zaloge, pa naj se potem blagovne rezerve v domačih gospodinjstvih 
napolnijo do take mere, da bo potem mir. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Metlika ali želite še kaj dodati? 

Avgust M e 11 i k a : Ugotavljamo, da je proizvodnja v primerjavi s 
proizvodnjo v prejšnjih letih veliko večja in da je tudi potrošnja očitno več- 
ja oziroma, da si določene zaloge delajo tudi v gospodinjstvih. Res pa je tudi, 
da so nekatere tovarne — vem vsaj za dve jugoslovanski tovarni — večje 
količine pralnih praškov tudi izvažale. Tako moram povedati, da so na primer 
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proizvajalci proizvedli v letošnjem in lanskem letu precej večje količine kot 
prejšnja leta. Na primer Dita Tuzla 11% več leta 1979 kot leta 1978; Zla- 
torog 3 %, kljub vsem tem težavam, Merima Kruševac 48 %, Labod Zagreb 
24% in Ohis Skopje 54% več. Naštel sem samo večje proizvajalce. Kljub te- 
mu, da računamo s precejšnjimi zalogami v gospodinjstvih, pa se po drugi 
strani tudi izvaža. Gotovo je za pomanjkanje praškov deloma kriva tudi di- 
spariteta cen, kajti cene pralnih praškov so v Jugoslaviji v primerjavi s cena- 
mi v zahodnih državah sorazmerno nizke oziroma so nižje. 

Prav pred nekaj dnevi je stopila v veljavo nova cena pralnega praška. 
Mislim, da je pralni prašek sedaj za 16,5% dražji. Tudi proizvajalci surovin, 
ki imajo težave z uvozom primarnih surovin, ki jih rabijo za izdelavo osnov- 
nih elementov za pralne praške, so dobili odobrene višje cene in tako priča- 
kujemo, da se bo stanje v preskrbi izboljšalo. 

Predsednica Silva Jereb: Želimo, , da bi se ta prizadevanja odrazila 
tako, da bi v trgovinah lahko dobili praške, sicer pa cenimo vse napore, ki jih 
v to vlagate. 

Na delegatski vprašanji Toneta Kranjca iz Maribora in Jerneja Rajerja iz 
Nove Gorice, ki sta ju zastavila v zvezi s financiranjem letališke infrastrukture 
je bil dan pismeni odgovor. Sedaj pa sprašujem delegate iz Nove Gorice in iz 
Maribora, če so z odgovori zadovoljni? 

Cveto Gatnik (iz klopi): Povedali bomo na naslednji seji. 

Predsednica Silva Jereb: Danes smo dobili delegatsko vprašanje iz 
Celja, ki se nanaša na oskrbo s kurilnim oljem. Vprašanje vsebuje na koncu 
tudi predlog, naj bi Izvršni svet zagotovil premaknitev pričetka prodaje ku- 
rilnega olja od 31. avgusta na 30. junij in da bi se zagotovil enoten sistem pro- 
daje in distribucije kurilnega olja. 

Dr. Fatur se je odločil, da bo na to delegatsko vprašanje odgovoril danes. 
Prosim! 

Dr. Vladimir Fatur: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Odlok o prepovedi prometa s kurilnim oljem za gospodinjstva, to je 
kurilnega olja tipa ekstra, lahko in srednje, v določenem obdobju leta 1980, 
je sprejel Zvezni izvršni svet dne 10. aprila tega leta in ga objavil v Zveznem 
uradnem listu 30. 4. tega leta. Po tem odloku je od 1. maja do 31. avgusta tega 
leta prepovedan promet s kurilnim' oljem za individualne porabnike, medtem 
ko je oskrba industrije, zdravstvenih in vzgojno-varstvenih ustanov izvzeta 
iz tega odloka. 

Vzroki, ki so vodili do sprejema tega odloka so naslednji. Težave plačilno- 
bilančnega značaja za plačevanje uvoza surove nafte s konvertibilnega pod- 
ročja, ki so povzročile močne omejitve v dobavah naftnih derivatov iz rafine- 
rij, ki so obratovale z zmanjšanimi zmogljivostmi — saj je cena nafte na 
svetovnem tržišču praktično iz dneva v dan v porastu — so narekovale seve- 
da zmanjšanje teh količin nafte, uvožene iz konvertibilnega področja. 

V okviru skrčenih dobav srednjih destilatov, je bilo v tem letnem obdobju 
potrebno dati prednost diezelskim gorivom. Ekstra lahko kurilno olje in die- 
zel gorivo je isti destilat, samo različno obarvan. 
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Izven kurilne sezone obstajajo možnosti zlorabe, in to se je pokazalo, ko 
je prihajalo do uporabe tega ekstra lahkega kurilnega olja v prometu in kme- 
tijstvu, saj je razlika v ceni nad 4,00 din za liter. S tem odlokom je bila dana 
možnost, da se ta pojav izven kurilne sezone vsaj delno prepreči. Republiški 
komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo je sprožil postopek, da se pre- 
poved prometa z ekstra lahkim kurilnim oljem skrajša za en mesec. To je naš 
predlog Zveznemu izvršnemu svetu in glede tega nismo edina republika. 

Predsednica Silva Jereb: To pomeni, da bi konec julija že spet lahko 
prodajali kurilno olje? 

Dr. V 1 a d i m i r F a t u r : Da. S tem naj bi se omogočil seveda pravo- 
časen razvoz in oskrba individualnih porabnikov pred začetkom kurilne sezo- 
ne, ker tudi mi ocenjujemo, da je rok, ki je določen z odlokom, prepozen, ker 
distribucijska podjetja fizično ne bodo zmožna razvoziti teh količin. Lahko bi 
seveda kdo vprašal, kako bodo rafinerije predelale te količine nafte. Na tem 
področju imamo to srečo, da imajo jugoslovanske refinerije veliko predimen- 
zionirane kapacitete, pa premalo nafte za predelavo. Po energetski bilanci 
SFR Jugoslavije, ki je bila kot verjetno veste, sprejeta pred nekaj dnevi z od- 
lokom Zveznega Izvršnega sveta, ima SR Slovenija v letu 1980 na razpolago 
700 000 ton srednjih destilatov. Dne 26. 5. 1980 smo predložili Izvršnemu svetu, 
da bi bila notranja republiška razporeditev teh destilatov naslednja: ekstra 
lahkega in srednje lahkega kurilnega olja naj bi nam rafinerije v tem letu 
dobavile 357 000 ton, diesel goriva pa 343 000 ton. To pomeni, da bo diesel 
goriva po bilanci, ki je bila sprejeta, za 10% več na razpolago kot ga je bilo 
lani, ekstra lahkega kurilnega olja za gospodinjstva pa 97,2% glede na koli- 
čine preteklega leta. Po ocenah bi ob varčevanju lahko to nekako zadostovalo. 

Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo je nadalje 
predložil ustreznim organom, da se slovenski distributerji pri ekstra lahkem 
kurilnem olju in diesel gorivu pri distribuciji dosledno drže enakomernega 
obsega na vseh območjih SR Slovenije, s tem seveda, da se upošteva sezonski 
značaj porabe na posameznih področjih, torej z upoštevanjem specifičnosti 
tako kmetijskega kot tudi turističnega sektorja. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Fatur! Tovariš Perlič, ste 
zadovoljni z odgovorom? Prosim! 

Zvonko Perlič (iz klopi): Težko je danes, ko se o teh stvareh do- 
govarjamo, sprejeti take odločitve. Kako naj dovolimo, da nam nekdo tako 
stvar predpiše? Vzrok, ki je naveden, ni sprejemljiv. Vemo, da se nekaj doga- 
ja in ker nismo dovolj močni, predpišemo prepoved. 

Drugo pa je, da je bilo v teh mesecih hladno in da so se tudi v družbenem 
sektorju porabile rezerve, ki so jih imeli in jih zdaj ni več. Ko bo začel Petrol 
1. avgusta zagotavljati olje, bo težko zadovoljiti potrebe tako družbenega kot 
zasebnega sektorja. Zato smo predlagali, da bi začeli z julijem mesecem zago- 
tavljati dobave za družbeni sektor, v avgustu pa za zasebni sektor. Petrol ni 
sposoben v tako kratkem času kvalitetno distribuirati olja, ker je porabnikov 
zelo veliko. V Celju bi na dan zagotovili potrebe samo 50 do 70 ljudi. Ob tem 
vprašanju ne smemo biti nezainteresirani in ga obravnavati pavšalno, ker je 
to v sedanjem primeru občutljivo politično vprašanje. 
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Predsednica Silva Jereb: Tovariš dr. Fatur ima besedo! 

Dr. Vladimir Fatur: Do neke mere se z vami strinjam. Zavedati 
pa se moramo, da je situacija več kot kritična. Do te situacije prihaja, ne za- 
radi tega, ker na svetovnem tržišču ne bi bilo surove nafte, ampak zato, ker 
so naše finančne zmogljivosti take, da nam tega ne omogočajo, če se nočemo še 
bolj zadolževati v tujini. Zato ne moremo kupovati toliko nafte, da bi zadovo- 
ljili naš standard in naše navade. Odlok je bil sprejet zato, ker se je bilo po- 
trebno odločiti za naslednjo solucijo — in tu podpiram federacijo — ali nam v 
obdobju, ko še ni bila sprejeta bilanca, ki je bila tudi z odlokom sklenjena, 
torej na silo, začne šepati transport ali pa bomo ta problem prestavili na je- 
sen in namesto kurilnih olj zagotovili transportu toliko in toliko naftnega de- 
rivata. S tega stališča je bil ta odlok edina možna solucija. S sprejetjem 
zvezne energetske bilance pride Slovenija do dovolj ugodnih količin naftnih 
derivatov, s tem da lahko trdimo, da če bo še prihajalo do nadaljnjih skokovi- 
tih porastov cen surove nafte na svetovnem tržišču, kar je zelo verjetno, po- 
meni to zmanjševanje nadaljnjih količin posameznih derivatov, kajti pri na- 
kupu nafte nismo omejeni) količinsko, temveč finančno. 

Predsednica Silva Jereb: Jože Furlan iz Kočevja želi besedo! 

Jože Furlan: Derivatov nimamo, vemo pa, da so gozdna gospodar- 
stva dvignila ceno drv. Verjetno se bo cena premoga tudi dvignila. Po eni 
strani zmanjšujemo uvoz surove nafte, cene svojega bogastva pa dvigujemo, 
kar bo prav gotovo vplivalo na naš življenski standard. Ko je bilo tekoče go- 
rivo cenejše, smo pospeševali porabo kurilnega olja, zdaj pa se je vsa poraba 
usmerila na drva. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Andrej Kocuvan ima besedo! 

Andrej Kocuvan: Slišali smo poročilo, da bo bilanca sprejeta. 
Kako bomo o tej bilanci razpravljali, ali prek zborov v republiki ali prek ob- 
činskih zborov, ker se moramo na to razpravo pripraviti? Kako bo potekala 
razprava o bilanci in o tej razdelitvi)? 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš dr. Vladimir Fatur. 

Dr. Vladimir Fatur: O bilanci se je razpravljalo šest mesecev in 
zdaj je bila sprejeta z odlokom. Mislim, da o njej ne bo več razprave. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli morda še kdo besedo? (Ne.) Kadar ne 
gre drugače, takrat se pač sprejme na tak način. Sicer pa smo o tem govorili 
že tudi na začetku leta. 

Dobro je, da nam je dal tovariš Fatur odgovor danes, da nismo čakali na 
naslednjo sejo. Dobro pa bi bilo, če bi lahko pripravili temeljitejši odgovor 
za naslednjo sejo. Prav gotovo pa gre tu za zelo zapletene stvari, ki niso od- 
visne samo 6d nas. Kolikor pa so odvisne od nas, bi si morali vendarle vsi 
skupaj prizadevati, da bi zadevo obvladovali. Gre za to, da bi skušali pred- 
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videti stvari, ki se nam lahko pripetijo in da se temu ustrezno organiziramo, 
prav tako pa bi se tudi potrošnikom dalo marsikaj dopovedati. 

Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, potem naj vas obvestim, da smo pri 
vseh točkah, kjer smo dokončno odločali, usklajeni z Zborom združenega 
dela in Družbenopolitičnim zborom, zato zaključujem 36. sejo Zbora občin. 
Hvala! 

(Seja zbora je bila končana ob 15. uri). 



(25. marca 1980) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Začenjam 
31. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost z današnje seje so opravičili: Stane Gavez, Ivan Godec, Vlado 
Janžič, Rudi Kropivnik, Zoran Polič, Miran Potrč in Stane Repar. 

Po določbah poslovnika Skupščine SR Slovenije zbor ni pristojen za ob- 
ravnavo in sklepanje o predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju. Zato 
predlagam, da o tem predlogu zakona razpravljamo na podlagi 88. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije kot zainteresiran zbor. Predlagam, da zbor 
na podlagi prvega odstavka 90. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije z 
glasovanjem odloči, ali bo ta zakon obravnaval v skladu z 88. členom poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odločil, da bo obrav- 
naval predlog zakona o usmerjenem izobraževanju v skladu z 88. členom po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije. 

Glede na to, predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 30. seje zbora; 
2. predlog zakona o usmerjenem izobraževanju; 
3. predlog zakona o skupnosti socialnega varstva; 
4. predlog za izdajo zakona o republiški inšpekciji za ekonomske odnose 

s tujino; 
5. predlog odloka o organizaciji in delu služb Skupščine SR Slovenije; 
6. volitve in imenovanja; 
7. predlogi in vprašanja delegatov. 
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Ali predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo dnevnega reda? (Nih- 
če.) Ker ne predlaga nihče nobene spremembe in ker se z dnevnim redom 
strinjate, ugotavljam, da je predlog dnevnega reda sprejet. 

Obveščam delegate, da sta me predsednik Zbora združenega dela in 
predsednica Zbora občin z dopisom z dne 20. 1. 1980 in 21. 2. 1980 obvestila, da 
sta zbora obravnavala predlog zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu ne- 
premičnin v družbeni lastnini in ga sprejela v skladu s stališči Družbenopoli- 
tičnega zbora z naslednjimi amandmaji Zakondajno-pravne komisije: k 32., 
38. in 65. členu; Z amandmaji odborov Zbora združenega dela in Zbora ob- 
čin k 17. členu in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, s katerim se doda 
nov 66. člen. 

Zboru predlagam naslednji sklep, s katerim ugotavljamo, da sta Zbor 
združenega dela in Zbor občin sprejela predlog zakona o razlastitvi in o pri- 
silnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini v skladu s stališči, ki jih je 
sprejel zbor na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. 
člena poslovnika zbora na 30. seji 20. 2. 1980. 

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

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 30. seje zbora. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo zapisnika? (Nihče.) Ker 
dopolnitev in sprememb ni, dajem zapisnik na glasovanje. Kdor je za potrdi- 
tev zapisnika, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 30. 
seje. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
usmerjenem izobraževanju. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obrav- 
navala so ga naslednja delovna telesa: Odbor za družbenopolitični sistem 
in Odbor za družbenoekonomske odnose, Komisija Skupščine SR Slovenije za 
narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija. 

Omenjeni predlog zakona obravnavamo kot zainteresirani zbor, zato smo 
danes prejeli predlog stališč in predlogov, ki naj bi jih zbor sprejel na pod- 
lagi 88. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Predstavnica predlagatelja k tej točki dnevnega reda je članica Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slovenije in predsednica Republiškega komiteja za 
vzgojo, izobraževanje ter telesno kulturo, tovarišica Majda Poljanšek, ki ji 
dajem besedo. 

Majda Poljanšek: Tovarišice in tovariši delegati! Predlog zakona 
o usmerjenem izobraževanju je pripravil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
na podlagi stališč, izraženih v skupščinskih telesih ter stališč in predlogov, 
oblikovanih v javni razpravi o osnutku zakona. 

Javna razprava, ki jo je organizirala in usmerjala SZDL Slovenije, je zelo 
razgibala vse zainteresirane družbene dejavnike v družbenopolitičnih skup- 
nostih in organizacijah ter v združenem delu in je prispevala veliko predlo- 
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gov k ponujenim rešitvam. Iz stališč in predlogov Predsedstva Republiške 
konference SZDL Slovenije ob zaključku javne razprave, je razvidno, da je 
le-ta potrdila pravilnost smeri preobrazbe vzgoje in izobraževanja, hkrati pa 
je z velikim bogastvom pobud, opozoril, stališč in konkretnih predlogov bist- 
veno prispevala k oblikovanju zakonskih rešitev. Pri tem je bila podprta 
usmeritev, da se mora v preobrazbi vzgoje in izobraževanja uveljaviti zlasti 
neposredna in neodtujljiva pravica in odgovornost delavcev v združenem delu 
pri odločanju o vsebini, obsegu, pogojih in načinu uresničevanja vzgojno-iz- 
obraževalne dejavnosti, široka zasnovanost vzgojno-izobraževalnih programov, 
ki vsej generaciji v usmerjenem izobraževanju zagotavlja širšo splošno, stro- 
kovno in družbeno izobrazbo za delo, za nadaljnje izobraževanje, za stalno iz- 
popolnjevanje strokovnosti delavcev in za njihov osebni razvoj, povezovanje 
izobraževanja in dela ter razvijanje izobraževanja iz dela ali ob delu in uve- 
ljavljanje pravice delavcev do izobraževanja kot sestavne pravice do dela z 
družbenimi sredstvi, večjo vlogo in pomen usmerjanja mladine in že zapo- 
slenih delavcev, načela permanentnosti izobraževanja in enakopravnosti vseh 
poti in načinov izobraževanja. 

V stališčih, ki jih je sprejelo Predsedstvo Republiške konference SZDL 
Slovenije ob zaključku javne razprave o osnutku zakona, je zlasti poudarjeno, 
da mora ta zakon dosledno uveljaviti nove družbenoekonomske odnose kot 
podlago za razvoj usmerjenega izobraževanja, zlasti še skupna odgovornost 
uporabnikov in izvajalcev v sporazumevanju o vseh bistvenih vprašanjih vse- 
bine in izvajanja usmerjenega izobraževanja ter planiranja njegovega razvoja. 
Zagotoviti pa mora tudi poti in možnosti za usklajevanje interesov delovnih 
ljudi in občanov v posameznih delih združenega dela in na posameznih 
območjih Slovenije. Pri tem je treba izhajati zlasti iz dolgoročnih potreb 
razvoja družbe, dela in celovite človekove osebnosti. 

V skladu s tako usmeritvijo je predlagatelj zasnoval predlog zakona tako, 
da v temeljnih določbah in v vseh izpeljavah uveljavlja in konkretizira nave- 
dena izhodišča. Glede na to, da sta bila med tem sprejeta zakon o svobodni 
menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja in zakon o sistemu druž- 
benega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije, ni bilo mogoče izlo- 
čiti tisto vsebino s področja planiranja in svobodne menjave dela, ki je ure- 
jena z navedenimi zakoni, in v tem zakonu urejati le nekatere posebnosti, ki 
so pomembne za področje usmerjenega izobraževanja. Medsebojne pravice in 
odgovornosti v zvezi z načrtovanjem in uresničevanjem usmerjenega izobra- 
ževanja urejajo uporabniki in izvajalci v skladu z zakonom, s samoupravnimi 
sporazumi in drugimi samoupravnimi splošnimi akti tako, da zagotavljajo 
skladno zadovoljevanje svojih, skupnih in celotnih družbenih potreb po iz- 
obraževanju. 

V skladu z navedenimi načeli so na novo opredeljene temeljne določbe in 
bistveno razširjenje določbe drugega poglavja, ki urejajo pravice in odgovor- 
nosti delavcev v temeljni organizaciji pri ugotavljanju izobraževalnih in ka- 
di ovskih potreb, planiranju in izvajanju usmerjenega izobraževanja, usmer- 
janju v izobraževanje in urejanje medsebojnih razmerij delavcev, ki se izobra- 
žujejo. S tem v zvezi predlog zakona spodbuja delavce v organizacijah združe- 
nega dela, da kot sestavni del svoje izobraževalne politike uveljavljajo zlasti 
izobraževanje iz dela kot prevladujoč način izobraževanja. 

V poglavju o vzgojno-izobraževalnih programih in organizaciji izobraže- 
vanja, pa je dosledno izpeljana zahteva temeljnih določb, da se vse oblike 
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usmerjenega izobraževanja izvajajo po vzgojno-izobraževalnih programih. 
Vrste vzgojno-izobraževalnih programov in njihovi opisi zagotavljajo enotnost 
sistema usmerjenega izobraževanja, s čimer predlog zakona prerašča dualizem, 
ki ga je vseboval osnutek zakona z razlikovanjem med strokovnim usposab- 
ljanjem za enostavna in manj zahtevna dela in izobraževanjem za zahtevnejša 
dela. Medsebojna povezanost vzgojno-izobraževalnih programov bo zato v 
usmerjenem izobraževanju omogočala vključevanje v delo in nadaljnje iz- 
obraževanje po zahtevnejših programih po vsakem končanem programu. 

Tako v usmerjenem izobraževanju ne bo več slepih rokavov, kot jih je 
predstavljalo strokovno usposabljanje za enostavna in manj zahtevna dela 
v osnutku zakona. Predlagana programska struktura odpira možnosti za na- 
daljnji strokovni razvoj delavca ter za nadaljnje izobraževanje za zahtevnejša 
dela brez vračanja na začetek izobraževalne poti, temveč z dopolnjevanjem 
in dograjevanjem že pridobljenega znanja. Pri tem bo zasnova vzgojno- izobra- 
ževalnih programov dajala tudi vse možnosti za to, da se bo v praksi dejan- 
sko lahko uveljavilo izobraževanje iz dela ali ob delu. 

Enotnost izobraževanja v posamezni usmeritvi, ki ustreza določenemu 
področju združenega dela oziroma stroki, bodo morali zagotoviti uporabniki 
in izvajalci v postopku oblikovanja vzgojno-izobraževalnih programov v stro- 
kovnih svetih kot njihovih skupnih strokovnih organih v posebnih izobraže- 
valnih skupnostih. 

Zaradi zagotavljanja enotnosti sistema predlog zakona uvaja smernice, 
ki jih kot enotno zasnovo za pripravo vzgojno-izobraževalnih programov 
sprejema Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje kot skupen 
organ Skupščine SR Slovenije in Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Predlog zakona določa, da se vsi programi za pridobitev izobrazbe, tako 
v srednjem kot tudi v visokem izobraževanju, pripravljajo v okviru svetov po- 
sebnih izobraževalnih skupnosti in predlog zakona v vseh programih srednjega 
izobraževanja zagotavlja skupno vzgojno-izobrazbeno osnovo, ki ne pomeni le 
zviševanja ravni splošne izobrazbe, ampak zagotavlja vsakomur, ki jo obvlada, 
možnost, da nadaljuje izobraževanje, ne da bi se ponovno vračal na začetek 
izobraževanja!, Zaradi tesnejšega povezovanja izobraževanja z delom, predlog 
zakona določa, da je obvezna sestavina vseh vzgojno-izobraževalnih programov 
na vseh stopnjah zahtevnosti tudi usposabljanje z delom. 

Na podlagi vseh navedenih značilnosti vsak vzgojno-izobraževalni pro- 
gram praviloma pripravlja udeležence za delo v več sorodnih poklicih. Vendar 
v skladu z začrtano širino vsebine usposablja program le za začetek dela. 
Tak značaj imajo vsi programi za pridobitev izobrazbe, torej tudi programi 
skrajšanega srednjega izobraževanja, zaradi česar ne pomenijo le zamenjave 
za dosedanje šole po zakonu o poklicnem izobraževanju in urejanju učnih raz- 
merij, saj vodijo do širše usposobljenosti delavca za delo kot dosedanje 
izobraževanje za ozke profile poklicev. Načelo, da programi za pridobitev 
izobrazbe usposabljajo udeležence za začetek dela v poklicu oziroma stroki, 
predvideva, da se bo njihovo usposabljanje ter usposabljanje udeležencev za 
poklicna opravila in naloge ter za tekoče potrebe delovnega procesa odvi- 
jalo po posebnih programih usposabljanja z delom v organizacijah združenega 
dela. Ti programi usposabljanja z delom niso torej tako, kot so bih še v os- 
nutku zakona, namenjeni le za strokovno usposabljanje za enostavna ali manj 
zahtevna dela, ampak jih predlog zakona predvideva tako za občane, ki se 
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vključijo v delo po izpolnjeni osnovnošolski obveznosti, kot tudi za občane, 
ki se vključujejo v delo po pridobljeni strokovni izobrazbi. 

Tretja vrsta programov, s katerim se zagotavlja stalno dopolnjevanje, 
posodabljanje in razširjanje izobrazbe tako v stroki, kot tudi na splošnem iz- 
obraževalnem področju, področju samoupravljanja, družbenopolitičnega delo- 
vanja, ljudske obrambe in družbene samozaščite, pa so programi za izpopol- 
njevanje. Z njimi se uresničuje načelo, da se pridobivanje znanja ne omeji 
le na pridobivanje stopnje strokovne izobrazbe, ampak omogoča stalno po- 
glabljanje in razširjanje znanja v okviru dosežene stopnje strokovne iz- 
obrazbe. Med programi za izpopolnjevanje imajo posebno mesto programi, ki 
omogočajo pridobitev naslova specialista. Oblikujejo jih, tako kot programe 
za pridobitev strokovne izobrazbe, strokovni sveti pri posebnih izobraževal- 
nih skupnostih takrat, kadar ugotovijo, da so se na njihovem področju dela 
razvila taka specializirana opravila in naloge, za katere je potrebno pridobi- 
ti nova strokovna znanja in posebne delovne zmožnosti. Vendar za to izobra- 
ževanje ne bi bilo smotrno organizirati niti ne ustanoviti posebne šole, kot 
se je to pogosto dogajalo doslej. 

Predlog zakona omogoča, da se takšno izobraževanje načrtuje in orga- 
nizira za posebne naloge na vseh ravneh zahtevnosti dela, to pa terja, da omo- 
gočamo pridobivanje posebnih znanj po pridobljeni izobrazbi tako v sred- 
njem kot tudi v visokem izobraževanju in ne le na ravni zelo zahtevnih stro- 
kovnih opravil, ki terjajo visoko strokovno izobrazbo. Tako oblikovani pro- 
grami za pridobitev izobrazbe bodo omogočali racionalno izobraževanje, ši- 
roko usposobljenost delavca za delo v določeni stroki ter usmerjanje udeležen- 
cev med izobraževanjem v skladu z doseženimi izobrazbenimi rezultati, spo- 
sobnostmi in interesi udeležencev ter potrebami združenega dela. Skupaj s 
programi za izpopolnjevanje in programi za usposabljanje pa bo usmerjeno 
izobraževanje omogočalo delavcem stalno izobraževanje za potrebe združenega 
dela, za obvladovanje sprememb v tehnologiji in organizaciji dela ter za nji- 
hov osebni razvoj. 

Tovarišice in tovariši delegati! V prizadevanju, da bi kar najustrezneje obli- 
koval posamezne rešitve, je predlagatelj pri pripravi besedila zakonskega 
predloga organiziral več specializiranih razprav in preverjal uresničljivost 
posameznih izpeljav. Pri tem so k oblikovanju rešitev pomembno prispevale 
zlasti razprave v organih in delovnih telesih družbenopolitičnih organizacij, 
Gospodarske zbornice Slovenije, društev, združenj in obeh univerz. Delovno 
zasnovo zakonskega predloga je obravnaval Republiški svet za vzgojo in iz- 
obraževanje, prav tako pa so jo obravnavali ustrezni organi družbenopolitičnih 
organizacij, zlasti Svet za vzgojo in izobraževanje pri Predsedstvu Republiške 
konference SZDL Slovenije, ki so s svojimi stališči in predlogi prispevali k 
oblikovanju besedila zakonskega predloga. Menimo, da je bila v dosedanji jav- 
ni razpravi, kot tudi v nadaljnjih razpravah ob nastajanju zakonskega pred- 
loga, dosežena visoka stopnja skladnosti in soglasja o vseh bistvenih rešitvah, 
ki jih vsebuje predlog zakona. Povsem razumljivo pa je, da se spričo velikega 
obsega in raznovrstnosti vsebine, ki jo mora zakon urediti, zlasti še glede na 
dejstvo, da se pomembne sestavine vzgojno-izobraževalnega sistema oblikuje- 
jo povsem na novo, pojavljajo tudi različni, tu in tam celo nasprotujoči si po- 
gledi na ustreznost posameznih izpeljav. 

Predlagatelj je v takih primerih upošteval stališča in predloge, ki niso v 
nasprotju s temeljno zasnovo zakona. Pri predlogih, kjer je bilo glede na te- 
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meljno zasnovo zakona mogoče oblikovati različne rešitve, pa je skušal sle- 
diti večinskim opredelitvam. 

V razpravi ob zakonskem predlogu v skupinskih telesih in v javnosti, pa 
so bili, poleg oblikovanih predlogov, predlagatelju posredovane tudi številne 
pobude za dopolnitev ali izboljšanje posameznih določb. Vse te pobude je 
predlagatelj proučil in v skladu z njihovo vsebino oblikoval amandmaje, ki 
jih je predložil Skupščini SR Slovenije in ste jih prejeli skupaj s podrobnejšo 
obrazložitvijo. 

Prav tako se predlagatelj strinja z vsemi amandmaji, ki jih je predložila 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, razen z amandmaji 
k 24., 64. in 215.. členu, za katere predlaga dopolnitve, ki po njegovem mnenju 
ustrezneje uveljavljajo zlasti stališča Republiškega sveta za vzgojo in izobra- 
ževanje do teh vprašanj. 

Predlagatelj se strinja tudi s stališči Zakonodajno-pravne komisije do 
nekaterih predlogov amandmajev, oblikovanih v drugih skupščinskih telesih, 
kot tudi do pobud in pripomb nekaterih drugih organizacij in skupnosti, na- 
vedenih v dodatnem poročilu te komisije. 

Ob razpravah o predlogu zakona je bilo še posebej opozorjeno, da mora 
zakon o usmerjenem izobraževanju kot sistemski zakon postaviti tudi trdne 
okvire za izobraževanje pripadnikov narodnosti. Pri tem je treba izhajati iz 
določb ustave, ki zagotavljajo posebno varstvo pravic pripadnikov narod- 
nosti. 

V skladu z razpravo v Komisiji Skupščine SR Slovenije za narodnosti je 
predlagatelj pripravil amandmaje k 18., 19. in 20. členu predloga zakona. Pri 
tem je upošteval specifične rešitve šolstva za pripadnike narodnosti na obali 
in v Pomurju, odprl možnost dvojezične srednje šole, uveljavil pa je tudi na- 
čelo, kakršnega je Skupščina SR Slovenije sprejela že z zakonom o osnovni 
šoli, namreč, da se v šolah na narodnostno mešanih območjih učijo učenci slo- 
venskega jezika in jezika narodnosti, kar naj bi prispevalo k razvijanju so- 
žitja med pripadniki slovenskega naroda in narodnosti in k uveljavljanju 
dvojezičnosti na teh območjih. 

V dosedanjih razpravah o predlogu zakona so bile izražene tudi pobude 
za spremembe in dopolnitve določb o pogojih za vključitev v izobraževanje. 
Gre za člene od 65. do 73., zlasti še za določbo 69. člena, ki opredeljuje nada- 
ljevalni izpit. Take pobude so bile dane v zadnjem času. Čeprav se je do tega 
vprašanja ob predlagani varianti k 54. členu osnutka zakona opredeljevala 
tudi javna razprava, je bilo sprejeto stališče, ki ga vsebuje predlog zakona, da 
se opravlja nadaljevalni izpit v srednji šoli in da je splošen in za vse obvezen 
pogoj za vključitev v visoko izobraževanje. Zato verjetno tudi ni bilo sporno 
vprašanje nadaljevalnega izpita v obravnavah v delovnih telesih Skupščine 
SR Slovenije. Pač pa je Republiški svet za vzgojo in izobraževanje na svoji seji 
dne 21. marca 1980 po obravnavi tega vprašanja podprl predlog, da se nada- 
ljevalni izpit locira v okviru visokega izobraževanja. Glede na določbe v pred- 
logu zakona, ki neposredno urejajo nadaljevalni izpit oziroma določbe, ki so 
iz njih izpeljane, pri tem seveda ne gre le za vprašanje lokacije nadaljevalne- 
ga izpita v okviru visokega izobraževanja, ampak je zlasti treba opredeliti 
tudi značaj tega izpita. Ce bi ga namreč, glede na nekatere pobude, opravljali 
le kandidati, ki se prijavljajo za vpis v visoko izobraževanje, postaja tak iz- 
pit vpisni pogoj za posamezno višjo ali visoko šolo, kar pomeni, da mora po- 
sameznik, ki v primeru omejitve vpisa ni bil sprejet v izobraževalno organi- 
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zacijo, kljub opravljenemu izpitu opravljati ta izpit večkrat v posameznem 
šolskem letu. S tem pa dobi izpit zgolj selekcijski značaj, torej značaj spre- 
jemnega izpita, zaradi česar tudi naziv nadaljevalni izpit , ni več ustrezen. V 
skladu s takimi pobudami bi moral zakon opredeliti drugačne izpeljave vpisa 
v visoko izobraževanje, kot jih vsebuje predlog zakona. Ker ta pobuda sproža 
tudi novo sistemsko vprašanje v zvezi s pogoji za vključitev v visoko izobra- 
ževanje, bi morali v današnji obravnavi opredeliti, poleg tega, kje se izpit 
opravlja, tudi značaj tega izpita. 

Prav. tako smo prejeli pobudo, posredovano v obliki delegatskega vpraša- 
nja, od skupine delegatov Zbora združenega dela za področje kulture in pro- 
svete 7. okoliša za razlago 189. člena predloga zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju, ki določa, da visokošolskim učiteljem in znanstvenim delavcem prene- 
ha delovno razmerje, ko izpolnijo predpisane pogoje za upokojitev in doseže- 
jo 70 let starosti, češ da je ta določba nepotrebna glede na določbo prvega 
odstavka 171. člena zakona o delovnih razmerjih. Predlagatelj je to vprašanje 
že obravnaval na podobno pobudo obeh univerz v postopku priprave zakona, 
in ocenil, da je treba glede na posebnost dejavnosti visokega šolstva, zlasti 
zaradi prepletanja izobraževalnega in raziskovalnega dela, z zakonom zagoto- 
viti možnost rednega poklicnega dela vrhunskim strokovnjakom do 70. leta 
starosti, seveda če izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Hkrati pa je treba 
z zakonom obvezati izobraževalno organizacijo, da najkasneje po tej starosti 
učitelja, obvezno vključi v opravljanje tega dela mlajšega učitelja. 

Glede na to, da je zakon o usmerjenem izobraževanju poseben zakon, 
veljajo za visokošolske učitelje in znanstvene delavce določbe 189. člena tega 
zakona in ne določbe prvega odstavka 171. člena zakona o delovnih razmerjih. 

Hkrati je skupina delegatov postavila vprašanje, zakaj je, kljub ponovnim 
predlogom obeh univerz, izpadla določba, da mora visokošolska organizacija 
pet let pred upokojitvijo učitelja razpisati dela in naloge še za. enega učitelja 
za isto področje. Ta določba je vsebovana v sedanjem zakonu o visokem šol- 
stvu. Predlagatelj je odklonil tudi ta predlog že v času priprave predloga za- 
kona z utemeljitvijo, da vnaprejšnja habilitacija omogoča ustrezno skrb za 
mlajše kadre, hkrati pa zakon ne onemogoča visokošolski organizaciji, da v 
skladu s svojo kadrovsko politiko kadarkoli razpiše za isto področje dela in 
nalog še enega učitelja. 

Med dosedanjimi razpravami je bila večkrat izražena tudi zaskrbljenost, 
da so dosedanje strokovne priprave in samoupravna organiziranost dovolj 
napredovale, da bi mogli uveljaviti zakon v predvidenih rokih. Predlagatelj 
je temu vprašanju posvečal vso potrebno pozornost. Meni pa, da je stanje 
vendar tako, da bi nadaljnje odlaganje začetka uvajanja sprememb v sistemu 
in vsebini izobraževanja, zlasti še uvajanje vzgojno-izobraževalnih programov 
v prve letnike srednjega izobraževanja, povzročalo večje težave in družbeno 
škodo, kot pa obvladovanje nekaterih problemov, ki se bodo ob tem prav go- 
tovo pojavili. 

Ocenjujemo, da so oziroma, da bodo do začetka šolskega leta 1980/81 za- 
gotovljeni vsi bistveni pogoji za izvedbo novih programov v srednje šole. Stro- 
kovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje je že sprejel skupno vzgoj- 
no-izobrazbeno osnovo in smernice za oblikovanje vzgojno-izobraževalnih pro- 
gramov, na podlagi katerih v strokovnih svetih posebnih izobraževalnih skup- 
nosti pripravljajo vzgojno-izobraževalne programe. Ta čas so v javni raz- 
pravi tudi programske zasnove. Prav tako v Izobraževalni skupnosti Slovenije 
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poteka usklajevanje opredelitve glede mreže šol, ki bodo izvajale posamezne 
vzgojno-izobraževalne programe. Oblikujejo se predlogi razpisov za vpis za 
prihodnje šolsko leto. Zagotovljena bo večina učbenikov in učnih pripomoč- 
kov za prvi letnik srednjega izobraževanja. Izvaja se načrt usposabljanja uči- 
teljev in vodstvenih delavcev v srednjih šolah. V teku pa je tudi opremljanje 
učilnic. Prav gotovo bo potrebno vlagati maksimalne napore v nadaljnje stro- 
kovno delo in samoupravno dogovarjanje, vendar menimo, da bo sprejetje 
zakona odpravilo nekatere dileme glede posameznih organizacijskih in vse- 
binskih izpeljav, ki so v preteklosti tudi ovirale hitrejši napredek priprav na 
preosnovo vzgoje in izobraževanja. Zavedamo se, da bo mogoče te pogoje za- 
gotoviti le postopoma. Zato je predlagatelj dopolnil prehodne določbe prav 
glede postopnosti uvajanja vzgojno-izobraževalnih programov in spreminja- 
nja šolske mreže. 

Tovarišice in tovariši delegati! S predlogom zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju se zaključuje pomembna etapa v procesu preobrazbe vzgoje in izobra- 
ževanja v naši republiki. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, zlasti druž- 
benopolitičnim organizacijam, strokovnim in samoupravnim dejavnikom in 
vsem posameznikom, ki so s svojim zavzetim delom prispevali k oblikovanju 
sistemske podlage za preosnovo vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. 

" Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Želijo morda poročevalci od- 
borov dopolniti poročila odborov? Poročevalec Odbora za družbenopolitični 
sistem? (Ne.) Za družbenoekonomske odnose? (Ne.) Zakonodajno-pravne komi- 
sije? (Da.) Besedo ima tovariš Vili Vindiš, član Zakonodajno-pravne komisije. 

Vili Vindiš: Tovarišice in tovariši! Predlog zakona je Zakonodajno- 
pravna komisija obravnavala na dveh sejah. Sprejela je številne amandmaje, 
razvidne iz obeh predloženih poročil. Večina amandmajev je redakcijske na- 
rave in po mnenju komisije s pravnosistemskega vidika izboljšujejo zakonsko 
besedilo in odpravljajo nekatere njegove nejasnosti. 

Pač pa naj v imenu Zakonodajno-pravne komisije posebej opozorim na 
nekaj amandmajev, vsebinske narave, ki jih je' Zakonodajno-pravna komisi- 
ja sprejela s stališča svojih pristojnosti, predvsem torej upoštevajoč pravno- 
sistemska vprašanja usmerjenega izobraževanja. 

1. Prvi amandma, ki gotovo potrebuje podrobnejšo obrazložitev, je amand- 
ma k 11. členu. Ta določba predloga zakona opredeljuje, kdo so udeleženci 
usmerjenega izobraževanja. Pri tem med udeležence niso bili uvrščeni tisti, 
ki se z delom usposabljajo in pridobivajo posamezna strokovna znanja ter raz- 
vijajo sposobnost in spretnost za opravljanje določenih del in nalog. Ker je 
treba brez dvoma tudi usposabljanje z delom uvrstiti med področja usmerje- 
nega izobraževanja, kar sicer tudi izhaja iz 5. člena ter iz določbe četrtega 
odstavka 6. člena predloga, je treba tudi osebe, ki se usposabljajo z delom, 

.uvrstiti med udeležence usmerjenega izobraževanja, saj sicer vključitev uspo- 
sabljanja z delom v usmerjeno izobraževanje ne bi bilo sistemsko dosledno 
izpeljano. Vprašljiv bi bil tudi status takih udeležencev usmerjenega izobra- 
ževanja. Hkrati pa je bilo treba vgraditi v predlog tudi nov odstavek in v njem 
predvideti, da uredijo pravice in dolžnosti takih udeležencev izobraževanja 
delavci v svojih samoupravnih splošnih aktih. 

2. Drugi, po našem mnenju izredno pomemben amandma, se nanaša na 
določbo 24. člena. Zakonodajno-pravna komisija predlaga amandma, ki terja, 

34* 
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da si morajo delavci v temeljnih organizacijah oziroma v delovnih skupnostih 
pred sprejemom in izvajanjem programov za izpopolnjevanje in usposablja- 
nje pridobiti k tem programom sicer neobvezno mnenje strokovnega sveta pri 
ustrezni posebni izobraževalni skupnosti. Ta amandma pa mnenju Zakono- 
dajno-pravne komisije realizira tudi stališče Družbenopolitičnega zbora, izra- 
ženo ob osnutku tega zakona in stališča, ki so prišla do izraza tudi v javni raz- 
pravi. Intencija zakona o usmerjenem izobraževanju je med drugim tudi v 
vključitvi usposabljanja z delom v sistem splošnega izobraževanja. Zakon mora 
zaradi tega zagotoviti, da bodo tudi temeljne organizacije oziroma skupnosti, 
kadar bodo organizirale in izvajale izobraževanje za svoje potrebe ali za po- 
trebe večjih organizacij združenega dela, sprejemale programe, ki bodo tudi 
s strokovne plati zagotovilo za stalno dopolnjevanje in širjenje znanj ter za 
usposabljanje delavcev. Izvajanje usposabljanja z delom na podlagi progra- 
mov, ki jih s strokovne plati ne bi ocenili strokovni sveti pri posebnih izobra- 
ževalnih skupnostih, bi jemalo takemu usposabljanju vrednost in ne bi služi- 
lo uveljavitvi te oblike usmerjenega izobraževanja. 

Treba je tudi poudariti, da strokovni svet posebne izobraževalne skup- 
nosti ni organ izven organizacij združenega dela, ampak je kot organ posebne 
izobraževalne skupnosti njihov lasten strokovni organ, na katerega delovanje 
lahko vplivajo. 

Ob vprašanju, ali si je treba za vsak program za izpopolnjevanje in uspo- 
sabljanje pridobiti mnenje strokovnega sveta posebne izobraževalne skup- 
nosti, so se mnenja v mnogočem razhajala. Nekateri so menili, da taka določ- 
ba zlasti ne bi bila realna in da bi zaradi tega zaviralno vplivala na usposab- 
ljanje z delom. Vendar je tak razkorak v mnenjih očitno posledica nesporazu- 
ma glede vsebine usposabljanja z delom, kot ga opredeljuje ta zakon, saj sicer 
lahko ugotavljamo, da je splošna intencija pravilno ovrednotiti to oobliko 
usmerjenega izobraževanja. Za usposabljanje z delom po tem zakonu, zlasti 
v smislu četrtega odstavka 6. člena predloga, ne gre pri prigodnih kratkih pro- 
gramih, potrebnih za seznanitev delavcev s posamičnimi operacijami, z nji- 
hovo preusmeritvijo na nov stroj in podobno. Za usposabljanje z delom gre 
tedaj, ko naj si delavci pridobijo strokovno znanje in razvijajo sposobnosti in 
spretnosti za opravljanje določenih del in nalog. Seveda bi bilo treba v skladu 
z amandmajem k 24. členu predlagati tudi amandma,ki uveljavlja prehodno 
normo. To je predlagani nov 215. a člen. Po tej določbi naj bi strokovni sveti 
posebnih izobraževalnih skupnosti v prihodnjem šolskem letu dajali mnenje le 
k programom za usposabljanje oseb, ki si po izpolnjeni osnovnošolski ob- 
veznosti niso pridobili strokovne izobrazbe, k vsem preostalim programom iz- 
popolnjevanja in usposabljanja pa naj bi dajali strokovno mnenje šele š šol- 
skim letom 1982/83. 

Programom za usposabljanje oseb, ki si po izpolnjeni osnovnošolski obvez- 
nosti niso pridobile strokovne izobrazbe, je treba namreč čim prej dati po- 
trebno strokovno verificirano vsebino. 

3. Po mnenju Zakonodajno-pravne komisije je pomemben tudi amandma 
k 30. členu, ki je v predlogu v prvem odstavku sedaj oblikovan tako, da iz 
njega ni povsem razvidno, da usmerjeno izobraževanje ni samo sebi namen in 
da njegova funkcija ni le v tem, da se prilagodi skupnim in celotnim druž- 
benim potrebam ter zlasti uresničevanju planov. Amandma z uporabo ideje 
iz 86. člena ustave SR Slovenije poudarja, da je usmerjeno izobraževanje po- 
seben element pravic in dolžnosti delavcev pri usmerjanju celotnega material- 



31. seja 533 

nega ter družbenega razvoja ter pri zagotavljanju in nemotenemu razvijanju 
odnosov v celotni družbeni reprodukciji. Pomemben je predvsem poudarek, da 
je izvajanje usmerjenega izobraževanja pravica in dolžnost delavcev in de- 
lovnih ljudi v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, v samo- 
upravnih interesnih skupnostih in v drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih. 

4. Amandma k prvemu odstavku 32. člena, ki ga je s stališča sistematike 
zakona treba uvrstiti pred sedanjim 31. členom, jasneje opredeljuje pojem 
izobraževanja iz dela. Za izobraževanje iz dela ni pomembno, ali udeleženci 
takega izobraževanja ostanejo v delovnem razmerju ali ne. Tega v zakonskem 
besedilu kot značilnosti izobraževanja iz dela tudi ni treba posebej poudarja- 
ti. Izobraževanje iz dela je treba opredeliti po njegovih vsebinskih merilih. 
Za izobraževanje iz dela gre predvsem tedaj, kadar so udeležence usmerile 
v izobraževanje organizacije združenega dela oziroma, kadar so si udeleženci 
z delom pridobili potrebne delovne izkušnje. Taka opredelitev izobraževanja 
iz dela poudarja njegovo bistvo, hkrati pa v tako izobraževanje vključuje tudi 
tiste, ki so si na primer z delom s sredstvi v osebni lastnini pridobili delovne 
izkušnje, na primer kmetijski proizvajalci. 

5. Amandma, ki uveljavlja nov 64. a člen je potreben s pravno-sistemske- 
ga vidika. 45. člen v tretji alinei prvega odstavka sicer govori o tem, da mora 
program za pridobitev izobrazbe vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolniti 
kandidat, da se lahko vključi v izobraževanje oziroma v njegov izbirni del. 
Vendar pa je treba v poglavju, ki govori o vključitvi v izobraževanje, na sploš- 
no urediti pravice udeležencev izobraževanja pri vključevanju v izobraževa- 
nje po določenem programu oziroma pri vključevanju v izbirne dele progra- 
ma. Pri tem je posebno pomembna vloga posebnih izobraževalnih skupnosti, 
v okviru katerih uporabniki in izvajalci določajo programe, ki so ustrezni za 
nadaljevanje izobraževanja v programu enake ali različne zahtevnosti, vrste 
in obseg delovnih izkušenj, ki jih mora imeti kandidat, da se lahko vključi v 
določen program, zlasti pa je potrebno tudi v te programe vnesti določbe o 
vrsti in obsegu znanj, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, ki nimajo zaklju- 
čenega ustreznega predhodnega programa. 

Taka splošna določba bo zavezovala uporabnike in izvajalce v posebnih 
izobraževalnih skupnostih, da bodo uredili vse vrste prehajanja iz manj v bolj 
zahtevne programe, pa tudi prehajanje iz ene smeri v drugo smer izobraže- 
vanja. 

6. Komisija z novim amandmajem predlaga črtanje 119. člena in umika 
svoj prejšnji amandma k temu členu, ki je redakcijsko izboljševal besedilo 
tega člena. Združevanje izobraževalnih centrov je mogoče v vse predvidene 
oblike že na podlagi zakona o združenem delu in zakona o združevanju organi- 
zacij združenega dela v splošna združenja in gospodarske zbornice. Zaradi te- 
ga ni v skladu s sklepi in stališpi o izvajanju resolucije o temeljih zakonodaj- 
ne politike republike, da se s takimi določbami, ki izhajajo že iz drugih ve- 
ljavnih zakonov, obremenjuje zakonsko besedilo. 

7. Po mnenju Zakonodajno-pravne komisije je pomembno tudi predvide- 
no sodno varstvo, ki ga želi nedvoumno uveljaviti amandma k 157. členu pred- 
loga zakona. Sodno varstvo naj bi imeli pravico zahtevati udeleženci izobra- 
ževanja pred sodiščem združenega dela, kadar bo šlo za pridobitev in izgubo 
statusa udeleženca "izobraževanja oziroma za sprejem in izključitev iz vzgoj- 
no-izobraževalne organizacije. 
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Za pristojno sodišče združenega dela se je komisija opredelila predvsem 
zaradi tega, ker imajo vsi udeleženci izobraževanja že po ustavi pravico uprav-1 

Ijati vzgojno-izobraževalne organizacije in so tako tudi neposredni udeleženci 
samoupravljanja. Samoupravni element je še posebej poudarjen pri udele- 
žencih izobraževanja iz dela in ob delu. 

8. Zaenkrat ni še nobeden upravičen predlagatelj dal amandmaja k 38. 
členu predloga, ki govori o prispevkih udeležencev izobraževanja za izobraže- 
vanje iz svojih sredstev. Kolikor danes ne bomo odločali o dokončnem spre- 
jemu predloga zakona, bo to vprašanje potrebno ponovno proučiti. Zlasti pri 
udeležencih izobraževanja iz dela se namreč postavlja vprašanje ustavnosti 
takega prispevka. Taki udeleženci namreč pogosto prispevajo v okviru svo- 
bodne menjave dela iz svojih osebnih dohodkov za financiranje usmerjenega 
izobraževanja. Sedanji 38. člen pa tudi takih udeležencev ne izvzema od plače- 
vanja prispevkov iz lastnih sredstev. Lahko bi prišlo celo do dvojnega plačeva- 
nja prispevkov, s tem pa tudi do določene neenakosti. Vsekakor velja to vpra- 
šanje še proučiti. 

Zakonodajno-pravna komisija predlaga, da glede na veliko število amand- 
majev, zbori Skupščine SR Slovenije predlog zakona obravnavajo na današ- 
njih sejah, da pa v smislu 272. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije do- 
končno obravnavo in sprejem predloga zakona odložijo ter določijo rok za po- 
novno obravnavo in sprejem zakonskega predloga. Hkrati pa naj v smislu 
poslovnika zbori za obravnavanje amandmajev k predlogu tega zakona in za 
usklajevanje med zbori ustanovijo medzborovsko delovno telo. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje; Hvala lepa, tovairiš Vindiš. Predstavnik 
Komisije za narodnosti, ali boste dopolnili poročilo? (Da.) Besedo ima tovariš 
Geza Bačič, predsednik Komisije Skupščine SR Slovenije za narodnosti. 

Geza Bačič: Tovarišice in tovariši! Hotel sem vam prihraniti pet 
minut, pa se ne da, ker očitno še niso uspeli v dvorani razdeliti dodatnega po- 
ročila Komisije Skupščine SR Slovenije za narodnosti, ki je imela danes svojo 
sejo. Na kratko bom obrazložil elemente poročila komisije ter nekatere manjše 
spremembe. 

Razlog za ponovno obravnavo predloga tega zakona v komisiji je pred- 
vsem njen interes, da se oblikujejo določbe predloga tega zakona, predvsem 
pa členi 18., 19. in 20., ki opredeljujejo vzgojo in izobraževanje skladno s 
tretjim odstavkom 250. člena ustave SR Slovenije in seveda našo stalno poli- 
tično usmeritev za izobraževanje in vzgojo tudi v jezikih obeh narodnosti, ki 
živita v Sloveniji, hkrati pa čim širša odprta perspektiva in možnosti uvajanja 
dvojezičnega šolstva na območjih, kjer italijanska oziroma madžarska narod- 
nost živi. 

V obdobju obravnave besedila predloga zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju in amandmajev Komisije Skupščine SR Slovenije za narodnosti z dne 
13. marca 1980. leta je v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije, pa tudi v 
občinah kjer narodnosti živita, prišlo do nekaterih pobud in predlogov, ki po 
našem mnenju očitno kažejo na nejasnost in različno razlago amandmajev ko- 
misije k tretjemu odstavku 18. člena in k drugemu odstavku 19. člena. Iz teh 
razlogov je komisija namesto amandmajev k tretjemu odstavku 18. in k dru- 
gemu odstavku 19. člena precizneje formulirala svoj današnji amandma z na- 
slednjim besedilom: 

\ 
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Gre za tretji odstavek 18. člena. Ker žal besedilo še ni razdeljeno, vas pro- 
sim, da si pomagate s starim poročilom komisije, v zvezi s katerim bom navedel 
spremembe. Tretji odstavek 18. člena naj bi se glasil: »Na območjih, kjer ži- 
vijo pripadniki slovenskega naroda in madžarske narodnosti in so s statutom 
občine opredeljena kot narodnostno mešana območja, se v vzgojno-izobraže- 
valnih organizacijah, ki izvajajo srednje izobraževanje, poučuje madžarski je- 
zik«. In dalje: »za določene programe v srednjem izobraževanju pa se v skladu 
s posebnim zakonom izvaja«; na tem mestu je namesto besede: »usmeritve« 
beseda »programe«; in naprej: »vzgojno-izobraževalno delo v slovenskem in 
madžarskem jeziku.« 

Na koncu drugega odstavka 19. člena se novo besedilo glasi takole: »Kadar 
se vključujejo učenci z območij, ki so s statutom občine opredeljena kot na- 
rodnostno mešana, v srednje izobraževanje izven teh območij, se zanje omogoča 
tudi pouk italijanskega oziroma madžarskega jezika« in da je jasnejše, se doda 
besedilo: »v skladu s posebnim zakonom.« 

Obrazložitev za ta dva amandmaja je naslednja. Na ta način je besedilo 
po našem mnenju jasnejše in preciznejše, saj ne določa znanja madžarskega 
jezika kot obveznega pogoja za prehod iz letnika v letnik v smislu tako ime- 
novane negativne selekcije, hkrati pa vendarle omogoča poučevanje tega je- 
zika na teh območjih, pri čemer bosta merila in podrobnosti urejala posebni 
zakon in statut šole. Prav tako je dodatna določba potrebna za šole, ki niso 
locirane na narodnostno mešanem območju, ki pa naj bi kljub temu omogočile 
za učence s teh območij, ki so narodnostno mešana, pouk italijanskega oziroma 
madžarskega jezika, seveda spet pod pogoji, ki jih bo določil poseben zakon. 

Gre tudi za določeno podobnost z rešitvijo po prvem odstavku 19. člena, 
hkrati pa gre tudi za nekatere dopolnitve redakcijske 'narave, ki pa po našem 
mnenju tudi prispevajo k večji jasnosti določb predloga tega zakona. S temi 
dopolnitvami se strinja tudi predlagatelj in je, kot vidite, nekatere upošteval 
že prej. Predlagamo pa, da predlagatelj, upoštevajoč dopolnilno poročilo komi- 
sije, v tretjem odstavku 18. člena izpusti besedo: »obvezno« in v drugem od- 
stavku 19. člena namesto besede: »in« uporabi besedo: »oziroma«. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Geza Bačič. Preden 
nadaljujemo obravnavo o predlogu tega zakona, predlagam zboru, da izvoli 
delovno skupino delegatov v sestavi: Vili Vindiš, Jože Marolt in Tilka Blaha, ki 
bi po potrebi pripravila predlog sprememb in dopolnitev predlaganih stališč 
in predlogov Družbenopolitičnega zbora k tej točki dnevnega reda. Se strinjate 
s tako sestavo delovne skupine? (Da.) 

Pričenjam razpravo. Predlagam, da razpravljajo še predstavniki družbeno- 
političnih organizacij. Potem bi lahko imeli krajši odmor, da bi to proučili, na 
kar bi nadaljevali z razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovarišica 
Tilka Blaha. 

Tilka Blaha: Tovarišice in tovariši! Menim, da je bil redkokateri 
zakon s področja družbenih dejavnosti deležen tolike pozornosti in najrazlič- 
nejših razprav na različnih ravneh, kot prav zakon, o katerem danes razprav- 
ljamo, to je zakon o usmerjenem izobraževanju. 

Socialistična zveza delovnega ljudstva se je prav zaradi tega pri nastajanju 
zakona močno angažirala v dveh smereh. Pri organiziranju široke javne raz- 
prave, ki je potekala o osnutku zakona in predvsem pa intenzivno pri obliko- 
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vanju stališč in usklajevanju rešitev o predlogu zakona, preden je bil le-ta 
objavljen v skupščinskem »Poročevalcu« in posredovan delegatom v razpravo. 

V vseh fazah oblikovanja predloga zakona je v okviru Sveta za vzgojo in 
izobraževanje pri Republiški konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije sodeloval zelo širok krog družbenopolitičnih, strokovnih in znanstve- 
nih delavcev in organizacij. Zlasti močno ustvarjalno so se vključili v razpravo 
delavci obeh univerz, skupnosti vzgojno-izobraževalnih organizacij, organiza- 
cij združenega dela, družbenopolitičnih organizacij in drugi. 

Ce smo bili pri oblikovanju načelnih, splošnih izhodišč in določb zakona 
dokaj usklajeni in enotni, pa je pri konkretnih rešitvah in izpeljavah teh iz- 
hodišč pogosto prihajalo do velikih razlik, pogojenih z objektivnimi in sub- 
jektivnimi razlogi. Prav pri tem zakonu je bil namreč močno izražen plurali- 
zem interesov, ki se kaže tako v stopnji razvitosti družbenoekonomskih odno- 
sov na področju vzgoje in izobraževanja kot tudi v položaju udeležencev v 
vzgoj no-izobraževalnem delu. Tako, po eni strani uporabniki kadrov, kot vemo, 
zaradi svoje^razdrobljenosti, nezadostne organiziranosti in še nezadostne uspo- 
sobljenosti za izobraževalno funkcijo niso bili povsod in vedno dovolj prisotni, 
pa tudi ne vedno nosilci naprednih, perspektivnih rešitev. Tudi pri izvajalcih, 
delavcih v vzgojno-izobraževalnih organizacijah, smo se še marsikje srečevali 
z raznimi odpori in nerazumevanji, zlasti pri sprejemanju takšnih rešitev, ki 
bi pomenile za vse delavce več dela, več ustvarjalnosti, več angažiranosti. Prav 
tako pa gre za mladino in njihove starše, katerih interesi niso vedno in povsod 
skladni z interesi in potrebami združenega dela oziroma z družbenimi interesi. 

Če tem nasprotujočim si interesom prištejemo še tiste objektivne vzroke, ki 
so izven domene vzgojno-izobraževalne sfere, predvsem različno vrednotenje 
dela in znanja v posameznih delih proizvodnega in neproizvodnega dela, raz- 
lično raven razvitosti tehnologije in pogojev dela v posameznih panogah in 
organizacijah združenega dela, potem menim, da nam mora biti jasno, da je 
bilo potrebno v tem času priprave predloga zakona opraviti mnogo trdega dela, 
usklajevanja in prepričevanja. Zato kljub temu, da je k predlogu zakona danih 
precejšnje število amandmajev, ki so predvsem v velikem delu redakcijske na- 
rave in izboljšujejo razumljivost in preciznost posameznih določb predloga za- 
kona, lahko vendar ugotovimo, da je predlog zakona usklajen v temeljnih iz- 
hodiščih in da je večina konkretnih izpeljav v skladu z idejno-političnimi sta- 
lišči, sprejetimi v kongresnih dokumentih Zveze komunistov, Zveze sindikatov, 
Zveze socialistične mladine, pa tudi s stališči, ki jih je sprejelo Predsedstvo 
Republiške konference SZDL Slovenije na seji 17. julija 1979. leta, ko smo 
zaključevali javno razpravo o osnutku zakona, pa tudi s stališči, ki jih je v 
tem času sprejelo Predsedstvo Centralnega komiteja Zveze komunistov Slo- 
venije. 

Tudi razprave v odborih skupščinskih zborov in poročila teh odborov so 
načeloma potrdile skladnost predlaganih rešitev v predlogu zakona s stališči, 
ki jih je sprejel Družbenopolitični zbor ob osnutku zakona. 

Svet za vzgojo in izobraževanje pri Predsedstvu Republiške konference 
SZDL Slovenije je na seji 19. marca 1980. leta obravnaval vse do takrat znane 
amandmaje k predlogu zakona, zlasti amandmaje predlagatelja, Zakonodajno- 
pravne komisije ter naknadne amandmaje Zveze sindikatov Slovenije in Zveze 
socialistične mladine Slovenije. Večino amandmajev, ki sta jih sprejela pred- 
lagatelj in Zakonodajno-pravna komisija, je svet podprl, glede nfekaterih te- 
meljnih vpašanj, pri katerih so bila stališča različna, pa je svet predlagal, da 
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o njih razpravlja Republiški svet za vzgojo in izobraževanje. Ta vprašanja se 
nanašajo, kot je bilo rečeno že v ekspozeju, predvsem na določbe 24. člena, pri 
katerih gre za odgovornosti in obveznosti temeljnih organizacij združenega dela 
pri sprejemanju programov za usposabljanje delavcev, določbe 64. a člena in 
nadaljnjih izpeljav nadaljevalnih izpitov in pa na nekatera priporočila in pred- 
loge glede prehodnih določb, zlasti glede postopnega uveljavljanja zakona. 

Najprej naj k 24. členu povem mnenje, ki je bilo izoblikovano v Svetu za 
vzgojo in izobraževanje. Predvsem moram povedati to, da gre predvsem za ne- 
sporazum glede opredelitve vsebine pojmov: »izobraževanje za pridobitev 
strokovne izobrazbe«, »izpopolnjevanje strokovne izobrazbe« in »usposablja- 
njem z delom«, kot jih opredeljujejo zakonske določbe v 6., 24., 58., 62 in 
63. členu. Ker so bili v ekspozeju podrobno obrazloženi ti nesporazumi, ne 
bi tega ponavljala. Predvsem pa bi hotela poudariti naslednje: 

Ne razlikujemo se v stališčih, da je nujno in družbeno utemeljeno vse 
programe, ki pomenijo pridobitev strokovne usposobljenosti z delom, zlasti za 
vse tiste, ki jim to pomeni prvo usposobitev za poklic oziroma za vse dosedanje 
tako imenovane interne kvalifikacije po stari terminologiji, širše družbeno 
preverjati v strokovnih svetih posebnih izobraževalnih skupnosti. Zlasti smo to 
poudarili zaradi tega, ker menimo, da bo le na ta način možno nadzorovati, kaj 
vse se vključuje v izobraževanje z delom v temeljnih organizacijah združenega 
dela, kajti velikokrat se v to izobraževanje vključuje tudi tisti del izobraževa- 
nja, ki smo ga že sedaj imeli, predvsem pa, ki ga bomo imeli po novem zakonu 
vključenega v sistem in se ga skuša sedaj opredeliti kot ozko priučevanje z 
delom. Menim, da je institut predhodnega mnenja o teh programih v strokovnih 
svetih posebnih izobraževalnih skupnosti pomemben tudi predvsem zaradi te 
kontrolne funkcije oziroma zagotavljanja enotnosti sistema za vse usposab- 
ljanje z delom, torej zlasti tiste mladine in tudi zaposlenih, ki po končani 
osnovnošolski obveznosti ne pridobijo nikakršne druge strokovne izobrazbe. 

Rekla sem, da smo predložili Republiškemu svetu za vzgojo in izobraže- 
vanje, da presodi ta člen na podlagi podobnega morda nekoliko modificira- 
nega stališča, kot je predlagani amandma predlagatelja. "Menimo, da amandma 
predlagatelja in Zakonodajno-pr.avne komisije nista tako bistveno divergentna, 
da ju v medzborovski skupini delegatov ne bi mogli uskladiti in sprejeti takšno 
določbo, ki bo predvsem prispevala k dejansko večji kvaliteti vsega vzgojno- 
izobraževalnega dela in usposabljanja, tako v organizacijah združenega dela 
kot tudi v vseh vzgojno-izobraževalnih organizacijah. 

Glede določb o nadaljevalnem izpitu smo prav tako v Svetu za vzgojo in 
izobraževanje pri Republiški konferenci SZDL Slovenije bili mnenja, da ga je 
treba uveljavljati predvsem kot inštrument usmerjanja in izobraževalne poli- 
tike in da je treba v zaikonu predvSem odpreti to pot, da se bo po srednji šoli 
čim več mladih usmerilo v delo in iz dela oziroma ob delu nadaljevalo izobra- 
ževanje. To je proces, ki ga je treba čim prej uveljaviti, z nadaljevalnim izpitom 
pa predvsem zagotoviti preizkus usposobljenosti za študij na višji in visoki 
šoli za vse, ki so končali predhodni program, ali pa so si s samoizobraževanjem 
pridobili potrebna znanja. Prav tako smo podprli rešitev, da je treba v se- 
stavi komisije zagotoviti tako delavce iz vzgojno-izobraževalnih organizacij, 
v katerih so kandidati, zaključevali predhodno izobrazbo, delavce iz organiza- 
cij, ki bodo izvajale nadaljnje programe, pa tudi delegate iz delovnih organiza- 
cij uporabnikov, ker gre pri usmerjanju v nadaljnje izobraževanje v ve- 
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čini primerov tudi za določanje ustreznih delovnih izkušenj kot pogoja za na- 
daljnje izobraževanje. 

Tudi glede teh določb, ki se do neke mere razlikujejo med predlagateljem 
in Zakonodajno-pravno komisijo menim, da ne gre za tako bistvene razlike, da 
ta skupina ne bi mogla oblikovati amandmajev tako, da jih bomo lahko sprejeli 
v končnem besedilu. 

Naj zaključim. Menim, da določena neskladja, ki obstajajo predvsem pri 
teh dveh členih niso take narave, da zakona ne bi mogli sprejeti v času in po 
postopku, kot je predlagan. 

Prav tako menim, da je treba v prehodnih določbah precizirati vse do- 
ločbe o postopnem uveljavljanju zakona. 

Svet za vzgojo in izobraževanje tudi meni, da ni dovolj razlogov, da ne bi 
mogli pričeti z uveljavljanjem zakona v novem šolskem letu, saj tudi. vse pri- 
prave na terenu, v strokovnih organih in v organizacijah združenega dela te,- 
čejo v tej smeri. Zato podpiramo stališče, da se zakon sprejme V takšnem po- 
stopku, kot je bil predložen, predvsem pa tudi, da se vsi družbenopolitični de- 
javniki, vključno s SZDL Slovenije kot fronto vseh teh dejavnikov, organizirajo 
tako, da bodo pospešeno in skladno nadaljevali z delom na pripravah za uspe- 
šen začetek uveljavljanja tega zakona v naslednjem šolskem letu. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Tilka Blaha. Besedo 
ima tovariš Srečko Mlinarič, predstavnik Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije. 

Srečko Mlinarič: Tovarišice in tovariši delegati! Tudi v Zvezi sin- 
dikatov Slovenije smo organizirali javno razpravo, da bi zagotovili celovito 
informiranost delavcev, delovnih ljudi in občanov o posebnih, skupnih in druž- 
benih interesih ter potrebah delavcev na področju usmerjenega izobraževanja. 
Tovarišica Blaha je govorila tudi o vseh oblikah organiziranosti javne raz- 
prave. Ker ste prejeli danes na klop obvestilo o tem, kako smo se vključevali v 
razprave, ne bi govoril o tem. 

Predlog zakona je obravnavalo Predsedstvo Zveze sindikatov Slovenije na 
svoji seji dne 20. marca 1980. leta in sprejelo stališča, v katerih ugotavljamo, 
da je predlog zakona v temeljnih izhodiščih v skladu s sprejetimi družbeno- 
političnimi stališči in tudi ugotavljamo, da je večina mnenj in pripomb, ki smo 
jih v sindikatih oblikovali ob osnutku zakona in delovni zasnovi predloga 
zakona o usmerjenem izobraževanju smiselno upoštevana v predlogu zakona. 
Prav tako so ta stališča navedena v našem obvestilu, ki ste ga delegati prejeli. 
Vendar pa bi rad opozoril na stališča in dileme, ki jih je predsedstvo obliko- 
valo v petih točkah. 

1. Zakon mora zagotoviti izvajanje proizvodne in delovne prakse neposred- 
no v delovnem oziroma proizvodnem procesu, tako da učenci povezujejo te- 
meljna teoretična znanja z neposrednim delom v konkretni praksi in tako obli- 
kujejo odnos do dela in samoupravljanja. 

2. Z zakonom je treba zagotoviti, da bodo o samostojnih vzgojno-izobraže- 
valnih programih usposabljanja z delom, ki jih sprejemajo in izvajajo delavci 
v temeljnih organizacijah združenega dela oziroma delovnih skupnostih, dali 
mnenje strokovni sveti pristojnih izobraževalnih skupnosti. Tako bi zagotovili 
primernost programov z vidika zaželjenih učinkov usposabljanja z delom in 
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preprečili enostranosti, ki so bila doslej marsikdaj prisotne v programih uspo- 
sabljanja delavcev za tako imenovane interne kvalifikacije. 

3. Sindikat delavcev vzgoje, izobraževanja in znanosti je opozoril na ne- 
jasnosti in probleme glede načina uresničevanja samoupravnih pravic delav- 
cev v vzgojno-izobraževalnih organizacijah. Ugotavljamo, da predlog zakona v 
poglavju o samoupravljanju in še posebej v drugem odstavku 135. člena jasno 
določa, o katerih svojih pravicah odločajo delavci v izobraževalnih organizaci- 
jah sami, da pa je v statutih izobraževalnih organizacij potrebno urediti 
notranjo organiziranost in zadeve, o katerih sklepa svet v celotni sestavi in 
zadeve, o katerih sklepa svet v sestavi, ki jo tvorijo samo delegati izvajalcev. 

4. Zavoljo zaščite kvalitete pedagoškega dela zakon določa v 191. členu 
zgornjo mejo neposrednega vzgojno-izobraževalnega dela. Uresničevanje druž- 
benih smotrov usmerjenega izobraževanja in širše ter vsestransko delo ob na- 
raščanju števila učencev v oddelkih srednjih šol, pomenita večji obseg dela in 
tudi večjo zahtevnost učiteljskega dela, zato določbe tega člena ni mogoče ne- 
posredno uporabiti kot delovni normativ za ugotavljanje dane storitve v samo- 
upravni interesni skupnosti. 

5. Republiški odbor sindikata delavcev obrti predlaga, seveda predsedstvo 
z njim soglaša, da tudi delavci, ki opravljajo samostojno dejavnost z osebnim 
delom z delovnimi sredstvi v lasti občanov, so enako kazensko odgovorni, kar 
je treba določiti v kazenskih določbah, kot izobraževalne in druge temeljne 
organizacije ali delovne skupnosti. 

Ker je tovarišica Blaha v svoji zaključni besedi predlagala, kako naj se 
sedaj organiziramo, da bi zakon uresničili v praksi, naj povem, da je Zveza 
sindikatov Slovenije že ob osnutku, ko smo organizirali razpravo, sprejela na- 
slednje naloge: 

Prva naloga. Kadrovsko-izobraževalne sestavine razvojnih planov organi- 
zacij združenega dela. Kadrovsko-izobraževalna sestavina mora postati se- 
stavni del razvojnih planov organizacij združenega dela, tako kratkoročnih kot 
tudi srednjeročnih in dolgoročnih, pri čemer pa bo Zveza sindikatov Slovenije 
s politično akcijo prek osnovnih organizacij Zveze sindikatov Slovenije skrbela, 
da si bodo samoupravni in poslovodni organi ter strokovne službe strokovno 
in odgovorno prizadevali za to načrtovanje, ki predstavlja hkrati osnovo za 
uresničevanje preobrazbe vzgoje in izobraževanja ter razvoja družbe v celoti. 
Zveza sindikatov Slovenije bo to nalogo vključevala v programe družbeno- 
političnega usposabljanja članov izvršnih odborov osnovnih organizacij Zveze 
sindikatov. Gospodarska zbornica Slovenije in samoupravne interesne skup- 
nosti v družbenih dejavnostih pa so nosilci organizirane strokovne pomoči pri 
oblikovanju kadrovskih služb v organizacijah združenega dela. 

Druga naloga. Skrb za razvoj in utrjevanje posebnih izobraževalnih skup- 
nosti pri uveljavljanju družbenoekonomskih odnosov na podlagi svobodne me- 
njave dela ter planiranja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti kot ssetavine po- 
sameznih gospodarskih in družbenih dejavnosti. 

Tretja naloga. Skrb za krepitev kadrovske in materialne osnove proizvod- 
no-tehničnega pouka ter druge delovne prakse učencev v organizaciji združe- 
nega dela. Osnovne organizacije Zveze sindikatov Slovenije si bodo prizade- 
vale, da bi se krepila odgovornost organizacij združenega dela pri pripravi po- 
gojev za uresničevanje proizvodno-tehničnega pouka in druge delovne prakse 
učencev srednjih šol v materialni proizvodnji in družbenih dejavnostih. Orga- 
nizacije združenega dela bodo morale oceniti stanje, možnosti in potrebe za 
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uresničevanje proizvodnega in drugega dela in si prizadevati za zagotavljanje 
takih pogojev, ki bodo omogočili uresničevanje vzgojno-izobraževalnih smotrov 
povezovanja izobraževanja in dela. 

Četrta naloga. Organizirana skrb v organizacijah združenega dela za de- 
lavce, ki nimajo uspešno končane osnovne šole, da si pridobijo osnovnošolsko 
izobrazbo s strokovnim izobraževanjem. Prizadevali si bomo, da bodo v vseh 
temeljnih organizacijah združenega dela izoblikovali izobraževalne programe, 
ki bodo zagotavljali, da si bodo vsi delavci, ki nimajo končane osnovne šole, 
z usposabljanjem ob delu pridobili polno osnovno izobrazbo. Pri tem bodo orga- 
nizacije združenega dela sodelovale z območnimi delavskimi univerzami. 

Peta naloga. Posvetovanje o vlogi in o nalogah kadrovskih-izobraževalnih 
služb v organizacijah združenega dela. Način uresničevanja te naloge je seveda 
tudi v izhodiščih družbenega dogovora o kadrovski politiki, v stališčih Zveze 
sindikatov Slovenije, ki je seveda politični nosilec tega in seveda tudi v drugih 
družbenopolitičnih dokumentih. Gospodarska zbornica Slovenije pa bo po do- 

v govoru strokovni nosilec te naloge. 
Šesta naloga. Izobraževanje ob delu in iz dela kot enakovredna sestavina 

usmerjenega izobraževanja. Zveza sindikatov Slovenije si bo prizadevala, da bo 
postalo izobraževanje ob delu in iz dela enakovredna sestavina usmerjenega 
izobraževanja in v ta namen bomo skrbeli, da bodo organizacije združenega 
dela v samoupravnih splošnih aktih opredelile pravice in obveznosti delavcev 
ter organizacij združenega dela za te oblike izobraževanja in da bo to izobra- 
ževanje postalo enakovredna sestavina v izobraževalnih programih. Hkrati si 
bomo prizadevali, da se bodo programi za izobraževanje odraslih oblikovali 
tako, da bodo upoštevali posebnosti izobraževanja odraslih in tako zagotovili 
odraslim kar najboljše možnosti in pogoje za izobraževanje. Hvala. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Mlinarič. Besedo ima 
še predstavnica Zveze socialistične mladine Slovenije, tovarišica Vida Mikuž. 

Vida Mikuž: Tovarišice in tovariši! V Zvezi socialistične mladine 
Slovenije smo organizirali široko javno razpravo o osnutku zakona o usmer- 
jenem izobraževanju, ki je potekala v osnovnih organizacijah, še posebej med 
mladimi v šolah in univerzah. Rečemo lahko, da je javna razprava, ki smo ji 
dali v Zvezi socialistične mladine Slovenije velik pomen, uspela. O številnih 
vprašanjih, ki smo jih poudarili v dokumentu za javno razpravo, je bilo izre- 
čenih precej kritičnih mnenj in stališč, ki smo jih strnili na seji Republiške 
konference Zveze socialistične mladine Slovenije. 

Tudi o predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju je potekala javna 
razprava, tako o delovni zasnovi, kot tudi o predloženem besedilu predloga 
zakona. 

Besedilo predloga zakona o usmerjenem izobraževanju pomeni bistven 
napredek v primerjavi z besedilom osnutka zakona. Ugotavljamo, da je predla- 
gatelj v precejšnji meri upošteval predloge in mnenja Zveze socialistične mla- 
dine Slovenije, vendar pa predlog zakona v nekaterih določbah še ni rešil dilem 
na katere smo opozorili že ob razpravi o osnutku zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju. 

Predlog zakona o usmerjenem izobraževanju opredeljuje usposabljanje z 
delom tudi kot samostojno obliko izobraževanja. Menimo, da ta del usmerje- 
nega izobraževanja v zakonu ni dosledno obdelan, saj je treba odpraviti usta- 
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Ijeno prakso pridobivanja tako imenovanih internih kvalifikacij. V besedilu 
predloga zakona je v 24. členu delovnim organizacijam skoraj v celoti prepu- 
ščena programska zasnova in izvajanje usposabljanja z delom. To lahko očitno 
velja tudi za tako usposabljanje, ki ga delovne organizacije izvajajo perma- 
nentno in se ga udeležuje veliko število delavcev. V Socialistični republiki 
Sloveniji je 38 odstotkov delavcev le s končano osnovno šolo ali celo brez nje. 
Mnenja smo, da izobraževanje v takem obsegu, pa čeprav je zanj zainteresirana 
le ena ali nekaj temeljnih organizacij združenega dela, ne more biti brez ustrez- 
ne družbene kontrole. 

Dosedanji zakoni so tako izobraževanje obšli, predlog zakona o usmerje- 
nem izobraževanju pa ga le omenja. Ne opredeljuje pa dovolj jasno obveznosti 
delovnih organizacij, da morajo vsako stalno obliko usposabljanja verificirati. 
Ce govorimo o usposabljanju z delom kot delu usmerjenega izobraževanja, kar 
izhaja iz 5. člena predloga zakona, potem je treba tudi tem programom dati del 
vsebine splošnega izobraževanja ter take programe tudi ustrezno verificirati. 
Zato je treba z zakonom zagotoviti, da bodo k samostojnim programom uspo- 
sabljanja z delom za pridobitev strokovne izobrazbe, ki jih izvajajo v delovnih 
organizacijah, dajali mnenja strokovni sveti pristojnih posebnih izobraževalnih 
skupnosti in zaradi tega podpiramo amandma Zakonodajno-pravne komisije k 
24. členu predloga zakona. 

V zadnjih letih se vodi dolgotrajna razprava o ustavnosti prispevkov ude- 
ležencev za izobraževanje. Zavzemamo se, da bi pri financiranju vzgojno- 
izobraževalnih organizacij dosegli načelo celovitosti dohodka, ki ga vzgojno- 
izobraževalne organizacije pridobivajo na podlagi svobodne menjave dela. Prek 
takega načela celovitosti dohodka bi tudi pri financiranju dosegli izenačevanje 
vseh oblik izobraževanja. Zato predlagamo, da se v novem členu pred sedanjim 
38. členom načeloma določi, kdaj je treba uveljaviti prispevek udeležencev. 
Prav tako menimo, da morajo biti osnove za določanje prispevka udeležencev 
dogovorjene v okviru republike. 

V zvezi s 96. členom zakona smo mnenja, da je preverjanje in ocenjevanje 
lahko podlaga za napredovanje učencev oziroma študentov. Vendar pa menimo, 
da ne more biti prevladujoča podlaga za usmerjanje, še posebej glede na do- 
ločbo 14. člena predloga tega zakona. Prav tako je neustrezno besedilo dru- 
gega stavka drugega odstavka tega člena, da je splošen uspeh podlaga za na- 
predovanje v naslednji letnik. Menimo, da je podlaga za napredovanje v na- 
slednji letnik v določeni smeri lahko le Uspeh iz posameznih predmetov, ki so 
med temelji za ustrezne smeri izobraževanja. 

Predmetno področje »samoupravljanje s temelji marksizma« daje učencem 
sistematična znanja iz teorije in prakse našega družbenega razvoja in življenja 
ter pojasnjuje temeljne pojme iz marksizma. Nikakor ni dopustno, da bi se 
marksizem in samoupravljanje le poučevala v okviru tega predmetnega pod- 
ročja. Marksizem mora biti osnova tudi ostalim predmetom, v samoupravljanje 
pa mora biti usmerjen celoten vzgojno-izobraževalni proces. Učenci morajo 
pridobljena teoretična znanja iz marksizma in samoupravljanja uporabiti na 
ustrezen način že v svoji najbolj neposredni okolici, v svojem šolskem okolju, 
v okviru oddelčne šolske skupnosti, v delu osnovnih organizacij Zveze sociali- 
stične mladine in Zveze komunistov. Samoupravne oblike odločanja učencev, 
oddelčne skupnosti, morajo reševati tudi vsa vprašanja odnosa učencev do dela, 
odnosa učencev do učiteljev, ocenjevanja in discipline. Pri izrekanju disciplin- 
skih ukrepov morajo izključno in neposredno vlogo odigrati predvsem od- 
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delčne skupnosti kot najbolj neposredne oblike samoupravljanja učencev v 
srednjem usmerjenem izobraževanju. 

Izkušnje iz samoupravljanja oddelčnih in šolskih skupnosti, iz dela osnov- 
nih organizacij Zveze socialistične mladine in iz povezovanja šole in učencev 
s krajevnimi skupnostmi, morajo mlade ljudi pripeljati do učinkovitejšega dela, 
življenja in samoupravljanja v bodočem ustvarjalnem in proizvodnem delu. 

Posebno mesto v usmerjenem izobraževanju ima izvajanje proizvodne in 
delovne prakse, ki morata omogočiti, da učenci z neposrednim delom povezu- 
jejo teorijo in prakso, oblikujejo odnos do dela in vrednot samoupravne družbe. 
Za kvalitetno izvajanje prakse pa je potrebno usposobiti ustrezno število in- 
štruktorjev, ki bodo učencem pomagali in svetovali pri opravljanju prakse. 
Delovne organizacije morajo tudi pravočasno oblikovati plane kadrovsko-iz- 
obraževalnih potreb, kajti le tako lahko ustrezno izvajajo naloge, ki so pod- 
laga za graditev samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v usmerjenem 
izobraževanju. 

Ko sprejemamo zakon, se zavedamo, da je to le zaključek prve faze pre- 
obrazbe vzgoje in izobraževanja. Z zakonom postavljamo temelje, ki jih 
moramo z vso odgovornostjo uresničiti v konkretni praksi, v obdobju, ki je 
pred nami. Cas, ki je na voljo za potrebne priprave za prehod na usmerjeno 
izobraževanje, je odmerjen kratko. Zato je naloga vseh subjektov, da z vso 
odgovornostjo sprejmejo in realizirajo del nalog, ki jim jih nalaga zakon. Sle- 
herno odlašanje in nenačrten ter neodgovoren pristop lahko povzročijo precej 
težav v jeseni tega leta, ko bodo prvi mladi ljudje začeli pouk po programu 
usmerjenega izobraževanja. Nerešene praktične, vsebinske in tehnične rešitve 
ter pomanjkljive priprave pa bi nedvomno največ oškodovale generacije, ki jih 
bo v jeseni zatekel začetek učno-vzgojnega procesa usmerjenega izobraževanja. 

Zato bo treba storiti predvsem naslednje. Takoj je potrebno oblikovati ti- 
ste posebne izobraževalne skupnosti, ki doslej še niso bile oblikovane. Za 
uspešno izvajanje nalog je nujna koordinirana akcija pri oblikovanju mreže 
šol v posameznih okoljih. Dokončno je treba preseči lokalne interese posamez- 
nih okolij. Steči mora ustrezna akcija za pravočasno oblikovanje vseh vzgojno- 
izobraževalnih programov in pripravo učbenikov. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Mikuževa. Zeli 
še kdo od predstavnikov družbenopolitičnih organizacij razpravljati? (Ne.) Ker 
ne želi nihče, predlagam, da imamo 25-minutni odmor. Poznamo stališča pred- 
lagatelja, stališča Zakonodajno-pravne komisije, stališča treh družbenopolitičnih 
organizacij. Opozarjam vas na predložena gradiva. Predložena so stališča Re- 
publiškega sveta za vzgojo in izobraževanje, stališča Sveta za vzgojo in iz- 
obraževanje pri Republiški konferenci SZDL Slovenije in predlog stališč zbora. 
Gre za tri, štiri poglavitna vprašanja. Po odmoru bi nadaljevali z razpravo, na 
katero bi se med tem pripravili. Hvala lepa. 

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

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! 
Nadaljujemo z razpravo o 2. točki dnevnega reda. 
Kdo želi razpravljati? Kolikor ne bo nihče več razpravljal, se bomo morali 

odločiti, da bomo glasovali o predlaganih stališčih in predlogih. Tovariš Ma- 
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rolt, ali te smem prositi, da nekoliko obrazložiš predloge in stališča zbora k tej 
točki dnevnega reda? Včeraj smo se namreč sestali v medzborovski skupini 
tovariš Marolt, tovariš Vindiš in jaz in smo po razpravah v obeh odborih zbora, 
upoštevajoč tudi razprave v družbenopolitičnih organizacijah, oblikovah pred- 
log stališč zbora. Tovariš Marolt je omenil, da bo ta predlog nekoliko obraz- 
ložil. Prosim, besedo ima tovariš Jože Marolt. 

Jože Marolt: Tovarišice in tovariši delegati! V skupini delegatov, ki 
jo je omenila tovarišica predsednica, smo po eni strani pri oblikovanju pred- 
loga stališč in predlogov zbora, ki smo jih danes prejeli na klop, izhajali pred- 
vsem iz stališč, ki jih je Družbenopolitični zbor sprejel že ob osnutku zakona 
o usmerjenem izobraževanju. Po drugi strani pa smo v tej skupini seveda 
proučili tudi vsa stališča družbenopolitičnih organizacij. Predvsem pa smo iz- 
hajali iz izoblikovanih stališč delovnih teles zbora, to je obeh odborov in pa 
tudi Zakonodajno-pravne komisije. 

Izhajajoč iz tega, smo potem skušali izoblikovati predlog stališč in pred- 
logov v dveh točkah, s tem, da smo 2. točko nekoliko razčlenili. 

V 1. točki predloga teh stališč in predlogov smo, izhajajoč iz predlaganih 
amandmajev in pa stališč družbenopolitičnih organizacij in delovnih teles 
Skupščine SR Slovenije, ugotovili, da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
kot predlagatelj precej upošteval stališča, ki so bila izoblikovana na seji zbora 
ob obravnavi osnutka zakona o usmerjenem izobraževanju. V tej točki, tega 
ne bi ponavljal, poudarjamo predvsem nekatera ključna področja, na katera 
smo že opozarjali v svojih stališčih ob osnutku zakona in za katera ugotav- 
ljamo, da so bolj ali manj zelo ustrezno vključena v sam predlog zakona, vklju- 
čujoč seveda tudi amandmaje. 

V 2. točki, izhajajoč seveda prav iz teh izhodišč, pa navajamo še nekatera 
vprašanja, ki bi jih kazalo v zvezi z usklajevanjem predlaganih amandmajev 
do nadaljevanja seje zbora, na kateri naj bi sprejeli sam zakon o usmerjenem 
izobraževanju, vendarle še proučiti in uskladiti. Menimo, da še vedno niso 
dovolj ustrezne rešitve, predvsem glede temeljnih inštitutov usmerjenega izo- 
braževanja, in ne dovolj usklajene s političnimi stališči, tako kot so bila izobli- 
kovana v družbenopolitičnih organizacijah, predvsem v Socialistični zvezi de- 
lovnega ljudstva Slovenije, Zvezi sindikatov, Centralnemu komiteju Zveze ko- 
munistov Slovenije, v Zvezi socialistične mladine Slovenije, Republiškem svetu 
za vzgojo in izobraževanje in v drugih organizacijah. To smo poskušali raz- 
členiti v štirih točkah, in sicer smo poudarili predvsem naslednje: 

Prvič, da predlog zakona vključujoč tudi amandmaje Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije še ni povsem ustrezno uredil možnosti enakopravnega 
vključevanja v vzgojno-izobraževalni proces, tako za pridobivanje izobrazbe 
kot tudi za usposabljanje in izpopolnjevanje. Izhajajoč iz tega, tudi ni ustrezno 
uredil položaja vseh vrst udeležencev v usmerjenem izobraževanju. Predvsem 
smo poudarili to slednje, ko smo razčlenjevali vsa dosedanja stališča. Zato me- 
nimo, da bi bil, izhajajoč prav iz stališč, ki so izoblikovana tudi v družbeno- 
političnih organizacijah in delovnih telesih, vendarle potreben še dodaten napor 
glede dopolnitve 11., 31. in 32. člena predloga zakona. 

Drugič. V zvezi s točko b), o čemer je bilo tudi danes že govora v zboru, 
smo v tej skupini delegatov precej razpravljali o tem, kako in na kakšen način 
vključiti v zakon inštitut, da bi organizacije združenega dela, ki izvajajo uspo- 
sabljanje in izpopolnjevanje v svojem okviru in ki je sestavni del sistema 
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usmerjenega izobraževanja, vendar zavezali na določen način, da si priskrbijo 
ustrezno strokovno mnenje za takšne prggrame usmerjenega izobraževanja. 
Seveda v tem predlogu nismo opredelili obveznosti strokovnega sveta posa- 
mezne posebne izobraževalne skupnosti, ampak predvsem obveznost organi- 
zacij združenega dela, da zahtevajo k takšnim programom strokovno mnenje, 
ki ga seveda potem lahko, ali pa tudi ne, upoštevajo. Skratka, ne gre za mne- 
nje, ki ga je organizacija združenega dela dolžna upoštevati, ampak gre pred- 
vsem za to, kot smo to poskušali zapisati v teh stališčih, da že pri nastajanju 
tovrstnih programov sodeluje strokovni organ, to je strokovni svet posebne 
izobraževalne skupnosti, in sicer s svojim kvalificiranim mnenjem pri pripravi 
takšnih vzgojno-izobraževalnih programov. 

Tretjič. V točki c) smo predvsem želeli poudariti naslednje: Razpravljali 
smo, izhajajoč iz oblikovanih stališč v delovnih telesih, pa tudi v nekaterih 
družbenopolitičnih organizacijah iz že izoblikovanih stališč ob osnutku zakona, 
kot sem že nekajkrat poudaril, o vprašanju glede jasnejše izpeljave načela, da 
so se uporabniki in izvajalci v posebni izobraževalni skupnosti dolžni dogovoriti 
o pogojih, ki jih mora kandidat izpolnjevati za vključitev v različne vzgojno- 
izobraževalne programe. Pri tem smo se predvsem ustavili ob vprašanjih, ki so 
bila prisotna v nekaterih stališčih, in sicer v tem smislu, da bi morali uporab- 
niki in izvajalci vsako leto določati te pogoje v posebni izobraževalni skup- 
nosti. Dogovorili smo se, da izpustimo navedbo: »vsako leto« in da govorimo 
le o tem, »da so dolžni določiti pogoje«. Ti pogoji so seveda lahko enaki tudi 
nekaj let. Ne smemo namreč določanje teh pogojev istovetiti z vsakoletnim raz- 
pisom, kajti prepričani smo bili, da je treba prek tega vendarle zagotoviti do- 
ločeno pravno varnost in stabilnost glede vključevanja na različne stopnje 
vzgojno-izobraževalnih programov. 

Četrtič. Posebej smo poudarili, izhajajoč iz vseh izoblikovanih stališč, da 
je posebej pomembno, kako in na kakšen način naj bi v prehodnih določbah 
predloga zakona uredili sam začetek uporabe zakona, ki predvideva seveda 
oblikovanje takšnih in drugačnih vzgojno-izobraževalnih programov in seveda 
njim prirejeno mrežo vzgojno-izobraževalnih inštitucij. 

Kot lahko opazite v predlogu teh stališč, ta skupina, delegatov ni soglašala 
z nekaterimi mnenji, ki so bila prisotna v tem smislu, da bi kazalo v prehodnih 
določbah vključiti določbo, naj bi bil začetek uresničevanja zakona šele v na- 
slednjem letu oziroma bi bil na ta način začetek uresničevanja zakona odložen 
za eno leto, ampak je menila, da bi kazalo to na ustrezen način proučiti, ob 
upoštevanju vseh zahtevnih nalog, ki jih moramo v tem času opraviti. 

V tem smislu ta skupina delegatov predlaga, da zbor na današnji seji 
sprejme predlog teh stališč, izhajajoč seveda iz funkcije zbora, ki jo je oprede- 
lila predsednica zbora že na samem začetku razprave o tej točki, kot zainte- 
resiranega zbora. Hvala. 

Predsednica Tinia Tomlje: Hvala lepa tovariš Marolt. Besedo ima 
tovariš Dušan Sinigoj, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Dušan Sinigoj: V razpravo se Vključujem predvsem s stališči in 
predlogi. 

Najprej bi rad ugotovil, da pri 2. točki pod a) ni nobenih razlik. Amand- 
maje, ki so bili predlagani k 11., 31. in 32. členu, so bili sprejeti in so tako vklju- 
čeni v predlog zakona. 
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So pa razlike v stališčih za rešitve pod b) in c). Torej gre za vprašanje 24. 
in 64. člena, ki zadeva vse poglavje o preverjanju znanja s tako imenovanimi 
nadaljevalnimi izpiti v vsem usmerjenem izobraževanju. Mislim pri tem tudi 
na razpravo predstavnikov družbenopolitičnih organizacij. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je včeraj predlagal dopolnila k pred- 
logu Zakonodajno-pravne komisije v zvezi s 24. členom, ki nekoliko modifi- 
cirajo splošno določilo,, da programe verificira posebna samoupravna interesna 
skupnost; poudarjam, vse programe. Tudi v našem predlogu je ta pomanjklji- 
vost še vedno ohranjena, ker smo menili, da se ne verificirajo programi teko- 
čega izpopolnjevanja delavcev. Ni še določeno, kaj se šteje za tekoče izpopol- 
njevanje. Mislili smo pri tem, da gre za tista majhna izpopolnjevanja delav- 
cev, da se hitreje nauče določenih operacij. Za take primere resnično ni po- 
trebna verifikacija. Drugačnega mnenja pa smo v Izvršnem svetu glede pro- 
gramov širšega usposabljanja in izpopolnjevanja. Te naj verificirajo posebne 
samoupravne interesne skupnosti. Moram pa reči, da tega tudi sami nismo 
znali do konca razrešiti. Poskušali smo si pomagati tudi s tistim določilom za- 
kona o združenem delu, ki govori o zagotavljanju sredstev za tekoče potrebe 
strokovnega izpopolnjevanja. Vendar to ni točno! Delovna skupina, ki jo bodo 
zbori imenovali, bo morala poiskati primerno rešitev. 

Drugo je seveda problem preverjanja znanja za prehajanje v posamezne 
programe od samega začetka usmerjenega izobraževanja pa vse do konca. Iz- 
vršni svet je oblikoval celo amandma k amandmaju Zakonodajno-pravne ko- 
misije k 64. členu. Mislimo, da se bistveno ne razlikuje od amandmaja Zakono- 
dajno-pravne komisije, moram pa reči, da nas taka rešitev še ne zavezuje, da 
moramo spremeniti tudi 69. člen in še nekatere druge. Moram reči, da gre 
tukaj za strokovno vprašanje in bi bilo dobro, da se do njega opredelimo. 

Amandmaji k tem členom niso bili predloženi Izvršnemu svetu. Torej smo 
pred nalogo, ali da amandmaje pripravi Komite za vzgojo in izobraževanje in 
jih predloži Izvršni svet ali pa da to delo opravi nekdo drug. Mislim pa, da je 
prav, da opozorimo delegate glede nadaljevalnega izpita na temeljni predlog, po 
katerem se nadaljevalni izpit opravlja v izobraževalni organizaciji, v kateri naj 
študent oziroma učenec nadaljuje izobraževanje. 

Glede tega vprašanja so mnenja različna. Mislim, da kaže poudariti en vi- 
dik, ki ga ne smemo zanemariti pri tej rešitvi. Čeprav smo tudi sami za tako 
rešitev, je vendarle potrebno to diskrecijsko pravico učitelja, zlasti na visoki 
šoli, na nek način omejiti z varovalnimi mehanizmi. Ustanovi se lahko skupna 
komisija! Dalje bi morali proučiti, ali naj v skupni komisiji prevlada mnenje 
učitelja visoke oziroma višje šole, ali pa mora biti doseženo soglasje med uči- 
teljem-članom komisije, ki ga bo imenovala srednja šola. Razmisliti bi potem 
še morali, ali naj v taki komisiji sodeluje še predstavnik uporabnikov. Mislim 
pa, da bi to dodatno oteževalo delo take komisije. 

Točka č). Izvršni svet je proučil vsa vprašanja v zvezi z začetkom izvajanja 
reforme. Stališča so navedena v zadnjem stavku. Tukaj je vprašanje programov, 
ali so že oblikovani tako, da bi lahko začeli reformo v naslednjem šolskem 
letu. Dalje, gre za vprašanje usposobljenosti kadrov tako v šolah, kot tudi v 
temeljnih organizacijah združenega dela, dalje" za vprašanje učbenikov, ali so 
potrebni učbeniki že pripravljeni pa tudi za materialne in druge pogoje. 

Ocenili smo, da so programi pripravljeni za začetek dela in da tudi uspešno 
poteka pripravljanje delavcev v vzgojno-izobraževalnih organizacijah. Večji 
problemi pa so nastali pri usklajevanju mreže šol znotraj posebnih samouprav- 
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nih interesnih skupnosti, tam kjer so ustanovljene, in seveda v republiški sa- 
moupravni interesni skupnosti za izobraževanje. 

Ko smo videli v celoti, kako ta postopek poteka, zlasti pa ugotovili, da tu 
ne gre za prilagajanje mreže vzgojno-izobraževalnih programov potrebam zdru- 
ženega dela, ampak več ali manj za zelo ostro diskusijo med občinami in v 
regijah ter med regijami, kdo bo kaj imel, kdo bo komu kaj dal in da gre tukaj 
več ali manj za diskusijo med političnimi strukturami, smo bili mnenja, da je 
vendarle potrebno zelo temeljito razmisliti glede začetka, ali če natančneje 
rečem, glede oblikovanja mreže in vključevanja mladine v posamezne vzgojno- 
izobraževalne programe. Zaradi tega smo se zavzeli za amandma k 222. členu, 
ki pa samo delno rešuje to vprašanje. 

Predvsem smo se zavzeli, da se celotna izobraževalna mreža programov 
v obdobju 5. let uskladi. Pri tem še nismo uporabili termina kontinuiranega pla- 
niranja, smo pa nakazali, da je to predvsem naloga združenega dela, ki bo mo- 
ralo zagotavljati sredstva za posamezne programe izobraževanja. To seveda po- 
meni, da bomo imeli v naslednjem šolskem letu še vedno programe izobraževa- 
nja, ki bodo bolj prilagojeni potrebam populacije, ki prihaja iz osnovne šole v 
srednjo šolo, kot pa resničnim potrebam združenega dela. Imeli bomo neskladja, 
celo groba, in se moramo odločiti za določen kompromis. 

Prosim Družbenopolitični zbor, ker bo vendarle velik del odgovornosti mo- 
ral nositi tudi Izvršni svet kot predlagatelj zakona, da se nekoliko precizneje 
opredeli do točke c). 

Tu gre vendarle za namigovanja, da bi začetek reforme v bistvu še enkrat 
preložili za eno leto. O tem Izvršni svet še ni razpravljal. Ce bi se tako odločili, 
bi morali to jasno reči. Mislim pa, da tako nista govorili predstavnici Socia- 
listične zveze in Zveze mladine. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Šinigoj! Naprej prosim. 
Tovariš Milan Kučan ima besedo. 

Milan Kučan: Zaradi različnih stališč in amandmajev je danes ven- 
darle potreben določen napor, da se olajša delo medzborovski skupini. 

Mislim, da je potrebno imeti pred očmi stališiče tovarišice Blahove, da je 
malokateri zakon povzročil toliko razprave in zanimanja kot ta zakon o usmer- 
jenem izobraževanju. K temu bi dodal, da je to razumljivo, saj je doslej malo- 
kateri zakon tako izvirno, daljnosežno in usodno vplival na podobo našega 
naroda, na zagotavljanje materialnih pogojev za njegov razvoj in obstoj in tu- 
di za uresničevanje družbenih idejnopolitičnih smotrov, h katerim ves ta raz- 
voj teži. Zato so seveda tudi v zadnji fazi razumljive razlike, ki jih običajno 
pri drugih zakonih ni. 

Mislim, da je pravilno naše prvo stališče ki ugotavlja, da je bil ob pripra- 
vi predloga zakona storjen velik napor, da se vsebina odnosov, ki jih ureja ta 
zakon, čim bolj uredi na ustavnih temeljih, in sicer ob upoštevanju načela, da 
je nosilec vseh odnosov na področju usmerjenega izobraževanja združeni de- 
lavec. To so tisti družbenoekonomski odnosi, ki jih opredeljujejo ustava, zakon 
o združenem delu in zakon o družbenoekonomskih osnovah svobodne menja- 
ve dela in še posebej zakon, ki ureja te odnose na področju vzgoje in izobraže- 
vanja. 

Mislim, da je pomembno, da ta zakon dejansko izpeljuje vse konsekvence, 
načela in ideje usmerjenega izobraževanja iz dela, in sicer ne samo glede kan- 
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didatov oziroma udeležencev usmerjenega izobraževanja iz dela, ampak pred- 
vsem v tem smislu, da vsebino odnosov, vsebino programov, organizacijo in 
materialne odnose narekujejo potrebe združenega dela. Tako določa ustava v 
svojih temeljnih načelih. 

V slovenski javnosti so bile ves čas razprave, da združeno delo nekoliko 
preveč prakticistično in funkcionalno razume to izhodišče. Čeprav sem pre- 
pričan, da 2. člen tega zakona dovolj jasno pokriva tudi širše družbene razvojne 
programe oziroma potrebe, bi kazalo znova preveriti, ali je moč to formu- 
lacijo tolmačiti preozko, ali pa člen dopolniti z odstavkom, ki smo ga v neka- 
terih delovnih gradivih že oblikovali. 

No, da ne bom predolg! O točkah a), b) in c) teh stališč so različna mnenja. 
Začeli bi s točko b). Mislim, da je v obrazložitvi bilo pravilno opozorje- 

no, da glede nadaljevalnega izpita oziroma pogojev za vpis obstajajo različna 
stališča. Ker je koncept zakona tak, da vse odnose v usmerjenem izobraže- 
vanju urejajo delavci na podlagi potreb združenega dela, mislim, da je prav 
prepustiti odgovornost za določanje pogojev za vpis na posamezne izobraže- 
valne smeri samoupravnim asociacijam združenega dela — to je posebnim iz- 
obraževalnim skupnostim. Ne bi bilo prav, da bi družbenopolitične skupnosti 
predpisovale te pogoje. Mislim, da je treba pogoje razumeti kot instrument 
izobraževalne in kadrovske politike. Odvisno od kadrovskih potreb, naj upo- 
rabniki in izvajalci skupaj določajo pogoje — strožje, zahtevnejše ali manj za- 
htevne. 

Tu pa je vendarle treba upoštevati dejstvo, da gre v bistvu za preizkus 
znanja. Kandidat, ki želi nadaljevati šolanje in ki ga usmeri delovna organi- 
zacija v izobraževanje na podlagi svojih interesov in potreb, mora obvladati 
tisto minimalno znanje, ki zagotavlja, da bo ta kandidat zmogel zahtevnejše 
izobraževanje. Po mojem mnenju demokratizacija tega izobraževanja zahteva, 
da zavzamemo stališče, da prehodno formalno končano izobraževanje sploh ne 
more biti pogoj, da nekdo lahko nadaljuje šolanje, kajti znanje in delo je me- 
rilo za položaj človeka v družbi, in mislim, da bi to stališče morali zavzeti tudi 
tu. Obseg in kvaliteto splošnega in strokovnega znanja predpiše zaradi stro- 
kovne odgovornosti in enotnosti sistema strokovni svet republiške izobraževalne 
skupnosti in strokovni svet posebne izobraževalne skupnosti, tako kot ta zakon 
to predvideva. Težko je sprejeti stališče, da je taka cenzura za prehod iz sred- 
nje v višje oziroma visoko izobraževanje ostra oziroma, da se ohranja stara raz- 
redna delitev izobraževanja na srednje in na višje izobraževanje. Mislim, da so 
to manj pomembne stvari. Predvsem gre za to, da v zakonu določimo, da upo- 
rabniki in izvajalci v svojih posebnih izobraževalnih skupnostih ob sodelova- 
nju strokovnih svetov določajo vpisne pogoje. 

Glede očitka, da bodo na vpisne pogoje vplivali samo profesorji izobra- 
ževalnih organizacij, ki izvajajo nadaljevalno izobraževanje, moram reči tole. 
Amandmaji določajo, da skupna komisija uporabnikov in izvajalcev določi 
vpisne pogoje. Ta je več ali manj samo formalno locirana pri izobraževalni 
organizaciji visokega oziroma višjega šolstva. To naj bo tam, kjer se bo oprav- 
ljal preizkus znanja. Zdi se mi razumljivo, da v tej komisiji sodelujejo tudi 
delegati uporabnikov, ki niso šolniki. Da bi čimbolj objektivizirali preizkus 
znanja na podlagi programov, ki jih določijo strokovni sveti, ni odločujoča 
izobrazba kandidatov. Ravno tako se mi zdi razumljivo dobro obrazloženo 
stališče naše Zakonodajno-pravne komisije, ki predlaga uvedbo novega 64. a 
člena. Ta upravno-tehnično korespondira k 45. členu tega zakona, v katerem 
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je napisana obveznost tistih, ki sestavljajo in sprejemajo osnovne izobraževal- 
ne programe. Sestavni del teh programov so tudi vpisni pogoji. Iz tega je treba 
izpeljati obveznosti kandidatov za vpis. 

Na podlagi tega našega stališča k točki b) bi seveda bilo nujno potrebno 
oblikovati tudi amandma k 69. členu tega poglavja, in videti, ali je treba spre- 
meniti še kak drug člen. 

Drugi problem zadeva točko c) naših stališč oziroma 24. člen. Mislim, da je 
že v današnjih razpravah v zboru postalo jasno stališče do verifikacije progra- 
mov, ki se izvajajo v organizacijah združenega dela. Vprašanje je le, kako poj- 
mujemo te programe usposabljanja? Ali je to sleherna usposobitev za posa- 
mezno delovno operacijo, ki jo zahteva narava produkcijskega procesa ali spre- 
memba tehnologije ali delovnih operacij. Zakon konsekventno določa v 40., 62. 
in 63. členu, da se smatra za usposabljanje z delom tisto usposabljanje, ki omo- 
goča pridobivanje posameznih strokovnih znanj ter razvijanje sposobnosti in 
spretnosti za opravljanje določenih del in nalog, in sicer z opravljanjem pro- 
izvodnega dela in delovne prakse neposredno v delovnemu procesu. To pomeni, 
da je težišče na strokovnih znanjih in na njihovem razvijanju. To izobraže- 
vanje bodo delovne organizacije še naprej opravljale same, pa če to napišemo 
ali ne napišemo v zakonu. Mislim, da zakonodajalec tega izobraževanja ne želi 
urediti v tem zakonu. To je razvidno tudi iz 11. člena, če ga pogledate. V njem 
je povsem jasno napisano, da status teh udeležencev izobraževanja urejajo 
delovne organizacije s svojimi splošnimi akti. Brez dopolnitve k 1. in 2. od- 
stavku tega člena je evidentno, da so iz tega sistema usmerjenega izobraževa- 
nja izpuščeni tisti, ki se usposabljajo z delom v delovni organizaciji. 

40. člen našteva, kaj je programska zasnova in kako nastaja. O njej se 
sporazumejo uporabniki in izvajalci v skupščini posebne izobraževalne skup- 
nosti. ,Zdaj je tu predlagana dopolnitev »na predlog strokovnega sveta posebne 
izobraževalne skupnosti«. S tem je vpeljana vloga strokovnega sveta, ki daje 
strokovne verifikacije, oblikuje smernice in sodeluje pri predlaganju pro- 
gramske zasnove. Vsa njena verifikacija je praktično omejena samo na pre- 
verjanje, ali so smernice in programske zasnove v programu usposabljanja, 
ki ima elemente strokovnega usposabljanja, upoštevane ali niso. 

62. in 63. člen govorita o elementih strokovnega usposabljanja oziroma 
o strokovnih znanjih. Našteto je, kaj je vsebina strokovnega usposabljanja. 
Spor, kot jaz razumem to stvar, je lahko samo v tem, ali štejemo sleherno 
usposabljanje v delovni organizaciji za javno izobraževanje. 6. člen zakona ne 
smatra slehernega usposabljanja za delo za usposabljanje po tem zakonu, ki 
ureja tudi status udeležencev, na podlagi katerega so določljive pravice in ob- 
veznosti. 

Moram pa reči tole: Strokovna verifikacija nosi v sebi še dva nesporazu- 
ma. Ali je strokovni svet organ, ki je združenemu delu vsiljen od zunaj. Kon- 
strukcija zakona o svobodni menjavi dela na tem področju govori o vlogi in 
nalogah strokovnih svetov kot skupnih strokovnih organov vseh tistih, ki se 
zaradi svojih potreb na področju usmerjenega izobraževanja združujejo v po- 
sebni izobraževalni skupnosti. Dejal bi takole: namesto, da ima vsaka organi- 
zacija združenega dela svoj strokovni organ za verifikacijo teh programov, ima 
več organizacij skupen organ. In drug družbenoekonomski razlog po zakonu 
o združenem delu je glede na perspektivo ta, da naj bi vse tehnološke naložbe 
oziroma razvijanje proizvajalnih sredstev, modernizacija, razvoj materialne 
osnove združenega dela in tako naprej teklo po logiki združevanja sredstev in 
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to na podlagi skupnih interesov in odgovornosti. Iz tega sledijo seveda tudi 
medsebojne pravice in odgovornosti delavcev, ki združujejo ta sredstva s ti- 
stimi, ki ta sredstva potem uporabljajo. Zato se je težko sklicevati na stališče, 
da delavci, ki so združevali sredstva za neko veliko naložbo, nimajo nobenega 
interesa za usposobitev delavcev, ki bodo delali z novimi sredstvi za delo ozi- 
roma z novo tehnologijo. Pri tem gre lahkoVza zelo enostavna opravila, za ka- 
tera pa so potrebna tudi določena strokovna znanja, da se človek zaveda po- 
sledic napačnega ali zelo enostavnega opravila oziroma giba. Se pravi, tudi sa- 
ma solidarnost, ki je sestavina samoupravno združenega dela, zahteva, da se 
zahtevnejši programi strokovnega usposabljanja verificirajo. 

Razen tega zakon v 63. členu našteva, kaj se smatra za usposabljanje. Se- 
veda to ni samo usposabljanje za priučitev. Razdelano je v treh alineah! Zad- 
nja določa, da gre tudi tu za usposabljanje, ki omogoča pridobitev ptrve stro- 
kovne izobrazbe. Delavci imajo interes, da se jim ta izobrazba prizna oziroma, 
da je družbeno verificirana tudi ob morebitnem njihovem prehodu v drugo 
organizacijo. Ne nazadnje ima ustava tudi določbo, ki govori o obveznostih 
delovnih organizacij, kadar pride do tako imenovanega tehnološkega presežka 
delavcev. Tedaj so dolžne poskrbeti za njihovo prekvalifikacijo, skratka, 
dolžne so jih usposobiti za drugo delo. To so potem še obveznosti skupnosti 
za zaposlovanje in tako naprej. 

Mislim torej, da tu ni bistvenih razlik. Gre več ali manj za nesporazum 
okoli tega, kaj je hotel predlagatelj in kaj pomeni dopolnitev Zakonodajno- 
pravne komisije. Komisija je konsekventno izpeljala to, kar je predlagatelj 
verjetno sam želel. Če je formulacija preostra in bi se lahko razumela, da je 
treba sleherno obliko usposabljanja, ki jo organizira organizacija združenega 
dela, verificirati, potem je to nesmisel. Iz same logike zakona in tega dopolnila 
to ne izhaja! 

In končno je še vprašanje k točki č), o kateri je govoril tovariš Sinigoj. 
Amandma k 222. členu, ki ga predlaga Izvršni svet, v veliki meri ta problem 
rešuje. Glede uveljavitve ustrezne mreže, kadrovskih pogojev in programov, 
je predvideno petletno obdobje. Mislim, da je ta rok realen. Vprašanje je samo, 
kako razumeti sedanjo določbo v 215. členu, da se ta zakon začne uporabljati z 
začetkom šolskega leta, se pravi 1. septembra letos. Ali to pomeni, da začne 
tedaj teči petletni rok? To vprašanje je zelo pomembno in mislim, da je to 
tudi sam predlagatelj z amandmajem k 222. členu hotel povedati. Tovariš Si- 
nigoj mi je sam rekel, da ne ve, če ta formulacija vse to pokrije. 

Če bomo s sklepom odložili sprejem zakona za 14 dni, potem je dovolj 
časa za proučitev tega odprtega vprašanja. Če ni možno dati ustreznega tol- 
mačenja, potem je potrebno 222. člen ustrezno dopolniti. Problema sta nam- 
reč dva. Prvi je mreža! Ta je izdelana na osnovi sedanjega stanja, ker vsi pri- 
čakujejo, da se bodo še naprej prelivala sredstva zlasti za srednje šole prek 
republiške izobraževalne skupnosti. Decembra meseca sprejeti zakon določa, 
da je oblikovanje in financiranje mreže šol izključno v pristojnosti posebnih 
izobraževalnih skupnosti; sredstva se bodo prelivala samo za določene potre- 
be. To je en problem. 

Drugi problem pa je ta, da so ponekod posebne izobraževalne skupnosti 
šele v fazi ustanavljanja oziroma so bile pred kratkim ustanovljene. Vpraša- 
nje je, ali so te skupnosti že sposobne uresničevati vse družbenoekonomske 
odnose, povezane s svobodno menjavo dela. Vprašanje je toliko bolj pomemb- 
no, ker je letos treba sprejeti srednjeročni plan tudi za področje usmerjenega 



550 Družbenopolitični zbor 

izobraževanja. To je seveda zelo pomembno, ne samo z vidika izobraževalnih 
potreb, ampak tudi z vidika odgovornosti delavcev za družbeno reprodukcijo. 
Hvala. 

* i 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Kučan! Besedo ima 
tovariš Peter Toš. 

Peter Toš: V celoti podpiram cilje, ki jih želi uresničiti predlagatelj 
s sprejetjem tega zakona. Želim razpravljati le o vsebini 215. člena, v zvezi z 
uveljavitvijo zakona, upoštevajoč naloge vseh družbenih dejavnikov. 

Izgrajevanje konceptov usmerjenega izobraževanja je že doslej naletelo na 
mnoge ovire, tudi ovire subjektivne narave; njihovo demokratično presega- 
nje pa je pogojevalo v bistvu odlaganje sprejema odločnejših sprememb v za- 
črtani smeri. Kljub približno 180 predlogom za spremembe in dopolnitve pred- 
loženega osnutka, smo nesporno V javni razpravi dosegli izredno široko enot- 
nost stališč in interesov, kar omogoča začetek prvega dela. Uveljavitev kon- 
ceptov usmerjenega izobraževanja pa seveda ne zagotavlja samo sprejem za- 
kona. Potrebne so mnoge strokovne aktivnosti, mobilizacija slehernega delov- 
nega kolektiva, še posebej pa delavcev na področju izobraževanja in družbe- 
nopolitičnih organizacij, ki se bodo v svoji nadaljnji aktivnosti neprestano 
soočali z mnogimi konkretnimi problemi in protislovji. Z nekaterimi se že da- 
nes soočamo, ko se pravzaprav ta proces šele začenja. To je razprava o novi 
organizaciji mreže šol. V njej je bila večina predlogov za prave rešitve, toda 
bili so tudi lokalistični interesi. Lahko rečemo celo, odtujeni interesi nekate- 
rih občin in regij. Ti vidijo rešitve v nekem zaokrožanju mreže šol v regiji, ne 
vidijo pa nujnosti in potrebe po taki mreži, ki bo optimalno v skladu z intere- 
si in možnostmi združenega dela na določenem širšem območju. Zato se mi 
zdi, da je ob sprejemu tega zakona nujno, da ocenimo možnosti za dovolj kva- 
litetno uresničevanje ciljev tega zakona že v šolskem letu, ki je pred nami 
oziroma že čez dva meseca. To bi morali oceniti zlasti z vidika vprašanj orga- 
niziranosti posebnih izobraževalnih skupnosti in strokovnega sveta. Podrob- 
nih analiz stanja in potreb po kadrih, ki jih narekuje ta zakon, mislim, da 
danes še nimamo. Gre tudi za analizo stroškov in materialnih možnosti, ki bi 
jo predložili delegatom v razpravo in ki bi še bolj onemogočila različne loka- 
listične težnje glede bodoče mreže šol in tako naprej. 

Zaradi omenjenih razlogov bi predlagal, da se ponovno obravnavajo re- 
šitve prvega odstavka 215. člena v tej smeri, da začnemo uresničevati zakon 
vsestransko in temeljito pripravljeni. Taka priprava bo omogočila uresniče- 
vanje sprejete usmeritve ter zagotovila, da usmerjeno izobraževanje uvelja- 
vimo kot proučen sistem z vsemi programskimi, kadrovskimi, materialnimi, 
prostorskimi in organizacijskimi pogoji. Odločitev o roku za mene ni interesno 
vprašanje, pač pa je vprašanje realne presoje o tem, ali je zgolj na podlagi 
zakona mogoče začeti uresničevati vsebino zakona in to takoj po njegovem 
sprejetju. Tudi odločitev o tem, kdaj bo tovarna prešla iz poizkusne proizvod- 
nje v redno proizvodnjo ni odločitev interesne narave, ampak vprašanje, kdaj 
so ustvarjeni zadostni pogoji in predpogoji, da se to lahko stori. Zato menim, 
da je treba določbo o uveljavitvi tega zakona temeljito razdeliti s tega vidika 
in šele na tej podlagi sprejeti dokončno odločitev. Hvala. 
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Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa! Tovariš Ludvik Golob ima 
besedo. 

Ludvik Golob : Nadaljeval bi razpravo tovariša Milana Kučana in 
tovariša Petra Toša o 215. členu, to je o roku in času uveljavitve zakona. 

Mislim, da je treba upoštevati dve predpostavki. Ne glede na to, da zah- 
teva uveljavitev zakona vrsto dodatnih operativnih ukrepov glede prostora 
in kadrov ter ureditve drugih odnosov, ki so bili v diskusiji posebej poudarje- 
ni, je treba upoštevati vprašanja družbenega planiranja, kar bo tudi prispe- 
valo k popolnejši postopni uveljavitvi zakona. 

Mislim, da je treba upoštevati zakon o svobodni menjavi dela in dejstvo, 
da bo letos združeno delo sprejemalo petletni srednjeročni plan razvoja. S 
tega vidika je treba temeljito razmisliti, kaj ima lahko za posledico ena ali 
druga rešitev. Izvršni svet lahko s svojimi izvršilnimi predpisi programsko 
usmerja postopno uveljavljanje zakona. Zato bi verjetno lahko zakon stopil 
v veljavo prej, uresničevali pa .bi ga v skladu z realnimi možnostmi. Zato je 
lahko zakon sprejet v obdobju pripravljanja srednjeročnega plana. 

Drugo vprašanje zadeva 24. člen. Vse razprave so pokazale, da ni razlik 
v stališčih glede družbene verifikacije programov. Razlika je v načinu tol- 
mačenja dikcije zakona, ki jo je predložila Zakonodajno-pravna komisija. Mo- 
ram reči, da je o tej dikciji tekla razprava v odboru skoraj 3 ure. Očitno for- 
mulacije niso take, da bi jasneje določale verifikacijo programov. Videti je, 
da tudi dodatni predlog Izvršnega sveta te dileme ni razčistil. Zato predlagam, 
da naložimo skupini da predlaga rešitev tega vprašanja. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Ludvik Golob. Na- 
prej prosim! Besedo ima Igor Uršič. 

Igor Uršič: Sodim med tiste, ki jim 24. člen ni bil v celoti razumljiv, 
to je, katere programe pravzaprav strokovno verificira strokovni svet. 

Moram reči, da bi dikcijo tovariša Kučana sprejel, je pa vprašanje, kako jo 
bo medzborovska skupina oblikovala. To niso vsi programi usposabljanja, pač 
pa so predvsem tisti, ki pomenijo usposabljanje za začetek dela in o katerih se 
uporabniki in izvajalci dogovorijo v posebni izobraževalni skupnosti. Vendar 
kateri so tisti programi, za katere obstaja širši ali ožji interes in jih verifici- 
rajo strokovni sveti? Vemo, da to niso vsi programi usposabljanja v organiza- 
cijah združenega dela. Ta distinkcija se iz amandmaja Zakonodajno-pravne ko- 
misije v celoti ne vidi. 

Predsednico zbora, ki kot koordinatorica očitno veliko ve o zakonu, bi 
vprašal, kaj je z .verifikacijo »programov«, ki se uresničujejo v Portorožu, 
Opatiji,^ Bledu in tako naprej. Mislim, na tiste programe, ki se izvajajo pod 
firmo družbenopolitičnega ali strokovnega usposabljanja knjigovodij, planer- 
jev in drugih. Ali se tudi tako izobraževanje šteje za izobraževanje po 24. čle- 
nu? Mislim, da teh seminarjev, ki lahko povzročajo celo veliko družbeno ško- 
do, ne moremo šteti za izobraževanje. Vendar je takih izpopolnjevalnih semi- 
narjev vedno več in njihovi organizatorji so vedno bolj agresivni. Predlagam, 
da komisija zavzame o tem jasno stališče. 

Imam samo še eno vprašanje, ki so ga načeli tovariši Kučan, Toš in Go- 
lob. To je vprašanje mreže šol. Na podlagi pripravljanja osnov za srednjeročni 
plan za obdobje 1981—1985 za posamezne izobraževalne skupnosti, presojam, 
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da združeno delo ni bilo kosultirano o bodoči mreži šol. Kar pravi tovariš Ku- 
čan, da so občine preokupirane s tem, ali bodo imele izobraževalne centre, 
je res. Mnoge predvidevajo ustanovitev novih izobraževalnih centrov z vso po- 
trebno družbeno infrastrukturo. Kljub temu, da je bil objavljen sistem obliko- 
vanja mreže šol, bi morali ob samem sprejemu zakona jasno opozoriti na 
materialne posledice, ki bodo nastale z novimi šolami. Imam vtis, da se raz- 
prava o mreži šol vodi v dokaj ozkih krogih. Med posameznimi regijami ni 
enotnih stališč, kar seveda inplicite ali pa eksplicite prenaša to tudi na samo 
združeno delo. No, moj namen je bil samo poudariti pomen vprašanj, o ka- 
terih so tovariši že govorili. Kot rečeno, predlagam, da najdemo rešitev tudi 
za verifikacijo tistih programov strokovnega izobraževanja, ki se uresniču- 
jejo v Opatiji, Portorožu, Bledu tid. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Uršič! Tovarišica 
Majda Poljanšek ima besedo. 

Majda Poljanšek: Opravičujem se, da.se ponovno vključujem v 
razpravo. Mislim, da mora imeti skupina zelo jasno orientacijo za nadaljnje 
delo. Zato bi se želela znova dotakniti 24. člena, konkretno kako je s soglasji 
k raznim oblikam družbenega izobraževanja. Posebej moram povedati, da 24. 
člen ureja vprašanje programov, ki jih sprejemajo in izvajajo temeljne orga- 
nizacije združenega dela. V 23. členu smo opisali primere izobraževanja za 
izpopolnitev strokovne izobrazbe, zlasti glede varstva človekovega zdravja 
in življenja, varstva družbenega in osebnega premoženja in glede drugih splo- 
šnih koristi. Nekatere oblike tega izobraževanja so regulirane z akti; imamo 
pa tudi družbeni dogovor o tem družbenem izobraževanju. V 24. členu je zato 
predviden le del družbenega izobraževanja, namreč tisti, ki bi se izvajal zno- 
traj delovnih organizacij. Tu niso bili mišljeni simpoziji. Kolikor je meni zna- 
no, se je koordinacijski odbor za družbeno izobraževanje že pred časom ukvar- 
jal s tem vprašanjem, kako zagotoviti na tem področju več reda in doseči neko 
verifikacijo, preden se začne tako izobraževanje. 

Glede 24. člena bi rada dobila načelno soglasje o naslednjem: Izvršni svet 
podpira predlog Zakonodaj no-pravne komisije, namreč da se v 24 členu vnese 
nov 3. odstavek z besedilom, da si morajo delavci v temeljnih organizacijah 
oziroma delovnih skupnostih pred sprejemom in izvajanjem programov za 
izpopolnjevanje in usposabljanje, pridobiti k tem programom mnenje ustrez- 
nega strokovnega sveta pri posebni izobraževalni skupnosti. Mi se s tem stri- 
njamo! Vendar je problem v tem, da je strokovno raven programov izpopol- 
njevanja zelo težko opredeliti. Težko je tudi reči, da kratek program usposab- 
ljanja ni strokoven. Visak program usposabljanja, torej tudi v delovni organi- 
zaciji, vsebuje verjetno obe vrsti znanj. Zato mislim, da je največ zapletov gle- 
de vprašanja, za katero izobraževanje bi morale organizacije združenega dela 
obvezno zaprositi za mnenje strokovni svet posebne izobraževalne skupnosti. 
Mislili smo, da bi vendarle k večji jasnosti prispevalo to, kar je oblikoval Re- 
publiški svet za vzgojo in izobraževanje. Povemo naj, da za vsako najmanjšo 
stvar ni treba iskati soglasja sveta. Tega tudi predlagatelj in Zakonodajno- 
pravna komisija nikoh nista mislila. Zato smo povedali, da mnenja ni potreb- 
no pridobiti k programom za usposabljanje oziroma k programom, ki omogo- 
čajo izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev za tekoče potrebe delovnega 
procesa. S tem bi vendarle bilo jasno, da tri ali štiriurnega usposabljanja ni 
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treba verificirati. Zato mislim, da ta dodatek ni v nasprotju z amandmajem 
Zakonodajno-pravne komisije, ampak da ga pravzaprav samo smiselno do- 
polnjuje. 

Tretji odstavek 24. člena je oblikovan tako, da vse programe za pridobitey 
izobrazbe za izpopolnjevanje in za programe usposabljanja, ki omogočajo za- 
dovoljevanje skupnih potreb na določenem področju, sprejemajo strokovni 
sveti posebnih izobraževalnih skupnosti. Ob tem smo menili, da bi vendarle 
nekoliko bolj izpostavili potrebo po tem, da je obvezno treba pridobiti soglas- 
je posebne izobraževalne skupnosti za programe usposabljanja posameznikov, 
ki nimajo še nobene strokovne izobrazbe. Tak program usposabljanja bi v bi- 
stvu nadomestil strokovno izobrazbo, sicer pridobljeno v šoli. Predlagamo, da 
bi se ta odstavek 24. člena začel tako, kot imamo to zapisano v predlogih: Pro- 
grame za pridobitev izobrazbe in programe za usposabljanje delavcev, ki se po 
izpolnjeni osnovnošolski obveznosti usposabljajo za začetek dela in si niso 
pridobili strokovne izobrazbe, sprejmejo uporabniki in izvajalci v posebnih 
izobraževalnih skupnostih v skladu z zakonom. Tako bi zlasti to kategorijo 
delavcev zelo jasno opredelili. Po naših podatkih gre za približno 50 takšnih 
programov usposabljanja. To so na primer programi za snažilke, za katere ne 
bi bilo potrebno soglasje strokovnega sveta. Nasprotno bi teoretično pomenilo, 
da bi 14 000 delovnih organizacij pošiljalo programe za usposabljanje snažilk 
svoji posebni izobraževalni skupnosti. Po našem predlogu bi bilo potrebno 
zagotoviti večjo enotnost v izobraževanju tistih delavcev, ki si želijo pridobiti 
prvo izobrazbo. Potem bi se besedilo nespremenjeno nadaljevalo. 

Prosim, tovarišica predsednica, ali se lahko dogovorite, da so te pobude 
Izvršnega sveta, ki v bistvu dopolnjujejo amandmaje Zakonodajno-pravne 
komisije, v skladu z našimi smotri, in sicer da se tudi na take programe zago- 
tovi širši družbeni vpliv, ali pa amandmaji Izvršnega sveta od njih odstopajo 
in so z njimi v nasprotju. Menim namreč, da bo skupina težko usklajevala1 

rešitve, če bo samo napisano, da se podpira amandma Zakonodajno-pravne 
komisije in to brez tega dodatka. 

Drugo vprašanje zadeva 64. a člen. V stališčih je zapisano, da se podpira 
64. a člen, ki ga je izoblikovala Zakonodajno-pravna komisija. Mislim, da je 
ob tem vendarle potrebno upoštevati vsaj eno opozorilo. Prav gotovo kaže v 
načelu sprejeti odločitev Zakonodajno-pravne komisije, da se na enem mestu 
zberejo vsi pogoji, ki jih morajo upoštevati uporabniki in izvajalci v posebni 
izobraževalni skupnosti, da tedaj, ko sprejemajo program, določajo tudi pogoje 
za vpis. To je gotovo dobra izpeljava 45. člena zakona. 

Hkrati pa Izvršni svet opozarja na naslednje. 1. odstavek torej sprejema- 
mo v besedilu, ki ga je oblikovala Zakonodajno-pravna komisija, in sicer, da 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat, da se lahko vključi v izobraževanje 
po določenem programu in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati učenci in štu- 
dentje za vključitev v izobraževanje po določenem izbirnem delu programa, 
določijo v skladu z zakonom uporabniki in izvajalci z vzgojno-izobraževalnim 
programom. • 

Do sem se vsi strinjamo! Težko pa se je seveda v celoti strinjati z vsemi 
nadaljnjimi alineami. Opozorila bi samo na nekaj. Prva alinea govori, da oni 
določijo, kateri programi so ustrezni za nadaljnje izobraževanje. Kako naj 
uporabniki in izvajalci, ko sprejemajo program, vnaprej predvidijo najrazlič- 
nejše ravni izobrazbe kandidatov. Tu bi morali uporabiti računalnik, ker bodo 
kombinacije najrazličnejše. Zato se strinjamo predvsem z opredelitvijo, kateri 
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programi so ustrezni za vključitev v to izobraževanje. Tu ne gre samo za en 
program, marveč za množico programov. 

Druga alinea je seveda povsem ustrezna, medtem ko bi pri tretji alinei 
vprašala pravnike, ali je treba za vsak program opredeliti vrsto in obseg delov- 
nih izkušenj oziroma, ali je potrebno predvideti obseg delovnih izkušenj tudi 
za otroke, ki se vpišejo v srednje izobraževanje. To bi bilo verjetno težko zah- 
tevati. Želimo sicer celovito rešitev, vendar pa je ta togo napisana, ker zahteva 
za vsak primer delovne izkušnje. Zato predlagamo, da se v drugem odstavku 
zlasti določi, kateri, vzgojnoizobraževalni programi so ustrezni za nadaljnje 
izobraževanje oziroma vrsta in obseg znanj, potrebnih za izobraževanje po 
določenem vzgojnoizobraževalnem programu. Glede na naravo izobraževanja 
oziroma posebnosti dela v določeni dejavnosti ali stroki pa naj se določi kot 
pogoj tudi vrsta in obseg delovnih izkušenj. Zato pa prosim, da zavzamete 
stališče tudi do 64. a člena, ki v bistvu vsebuje samo dopolnilo o psihofizičnih 
sposobnostih in posebni nadarjenosti. Potem odpade potreba po 72. členu. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Majda! Kdo še želi 
razpravljati? 

Igor Uršič: Tovarišice Poljansko ve njsem razumel! Prej smo govo- 
rili, da strokovni svet daje mnenje k programu, tovarišica Poljanškova pa je 
govorila o soglasju! 

Predsednica Tina Tomlje: Tovariš Vindiš se je javil k besedi. 

Vili Vindiš: Želel bi nekoliko razširiti diskusijo Zakonodajno- 
pravne komisije. Ko smo sprejemali amandma k 24. členu, nas je vodilo pred- 
vsem to, da to usposabljanje in izpopolnjevanje ne more biti izločeno iz vzgoj- 
noizobraževalnih programov oziroma ne more biti izločeno iz enotne izobra- 
ževalne politike v republiki. To izobraževanje mora biti v zakonu enotno za- 
snovano in izpeljano. Ce so to programi izobraževanja, potem se morajo izva- 
jati po določbah, ki jo bo predpisoval ta zakon. Vse tisto, kar je zunaj tega, 
ne more biti materija zakona, ker dejansko ni izobraževanje, ampak je eno- 
stavno učenje določenih operacij. Seveda, če bomo te izjeme upoštevali, je 
možno, da bomo vključili tudi tiste, ki jih sicer ne želimo. Vseh pa taksativno 
ne moremo našteti. Dikcija, ki jo Izvršni svet predlaga, govori o tekočih po- 
trebah delovnega procesa, mi pa ugotavljamo, da izjem ne znamo opredeliti, 
kajti vsake situacije se v zakonu ne da predvideti. Če je to tako, je potem 
vprašljivo, če lahko s splošno formulacijo zagotovimo samo izjemne situacije. 
Na enkrat se bo odprla cela paleta, o kateri je bilo že govora. 

Sam sem mnenja, da bi morali predlog Izvršnega sveta k 64. a členu gle- 
de delovnih izkušenj proučiti. Verjetno predhodnih delovnih izkušenj ne bi 
mogli zahtevati za vsak program. Hvala! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Vindiš! Kdo želi še 
razpravljati? Besedo ima tovariš Milan Kučan. 

Milan Kučan: Oprostite, da se še enkrat oglašam glede 24. člena. Z 
dopolnilom Izvršnega sveta, da ni potrebno soglasje oziroma mnenje strokov- 
nega sveta, se nedvomno strinjamo. Vendar sem preje govoril, da ta zakon 
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sploh ne ureja te vrste usposabljanja. In če je govora o terminološki zmedi, 
potem mislim, da bi s tem odstavkom začeli nenadoma negativno urejati tisto, 
kar s pozitivno določbo v predzadnjem odstavku 6. člena ne urejamo, česar 
ne smatramo za usposabljanje z delom po tem zakonu. Povedal sem, da je to 
še posebej povezano s 40., 61., 62. in 63. členom. Ce mislimo, da to lahko kaj 
prispeva k jasnosti tega, kar hočemo urediti, potem ne nasprotujem, opozar- 
jam pa, da zakon tega tako ali tako ne šteje za usposabljanje. Tudi menim, 
da takega programa ni potrebno sprejemati s soglasjem strokovnega sveta. 
Nekoliko bolj problematično se mi zdi sprejeti predlog za 3. odstavek seda- 
njega člena, ki bi postal novi 5. odstavek. Tu je govora o tem, da programe 
za pridobitev izobrazbe za tiste, ki nimajo strokovne izobrazbe in se zaposlu- 
jejo, se pravi za začetek dela, sprejemajo uporabniki in izvajalci posebnih iz- 
obraževalnih skupnosti, v skladu z zakonom. 

Amandmaja k 215. in k 24. členu govorita v bistvu o tem, da je potrebno 
obvezno soglasje. Opozorim naj, da ne bomo imeli usposabljanja samo za 50 
profilov. Verjetno bomo imeli tudi delavce, ki se bodo zaposlili takoj po osnov- 
ni šoli. Ti ne bodo imeli potrebnega strokovnega znanja in se bodo usposab- 
ljali na delovnem mestu. Ne vem, če je potem primerno, da vse te programe 
usposabljanja sprejemajo samoupravne izobraževalne skupnosti, ali pa je 
ustrezneje in bolj praktično sprejeti načelo, da tudi te programe sprejemajo 
delovne organizacije same, ampak ob soglasju oziroma na podlagi mnenja 
strokovnega sveta. Mislim, da bi sprejeli slab zakon, ki bi bil tudi v nasprotju 
z našo resolucijo o zakonodajni politiki, če bi poskušal urejati vse situacije. 

Prej sem rekel, da je dobra lastnost tega zakona, da ureja temeljne odno- 
se. In tisti hip, ko smo začeli stvari drobiti in poskušali vsako možno situacijo 
v življenju normirati, smo zašli na stranski tir. 

Temeljno vprašanje je, da programe usposabljanja po tem zakonu stro- 
kovno verificira skupni strokovni svet. Vse ostalo, mislim, so izpeljanke, ki 
jih lahko urejajo s statuti in s samoupravnimi sporazumi ustanovitelji in čla- 
ni teh samoupravnih interesnih skupnosti, v skladu s svojimi potrebami in 
spoznanji. Gotovo je, da bo praksa nekatere usmeritve v tem zakonu tako ali 
drugače korigirala, ponekod verjetno tudi anulirala, če bo zakon kazuističen, 
bomo imeli številne težave in ga bomo morali pogosto spreminjati. Zato je 
bolje, da pustimo formulacije odprte. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Kučan! Želi še kdo 
razpravljati? (Nihče.) 

Mislim, da ima skupina dovolj podlag za oblikovanje popravkov in spre- 
memb predlogov in stališč družbenopolitičnega zbora, za nas pa predlagam, 
da gremo naprej po dnevnem redu. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda: to je na predlog zakona 
o skupnostih socialnega varstva. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. Obravnavali so ga Odbor za družbenopolitični sistem, Odbor za 
družbenoekonomske odnose našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija. 

Odbor za družbenopolitični sistem je v poročilu predlagal amandma k 
10. členu. Ta amandma je odbor v dodatnem poročilu, ki smo .ga danes prejeli, 
umaknil in predlagal novega. Prav talko je odbor predlagal amandma k 14. čle- 
nu. Tudi tega je odbor danes umaknil. Odbor za družbenoekonomske odnose 
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je v poročilu predlagal amandma k 11. členu. Zakonodajno-pravna komisija 
je v poročilu predlagala naslednje amandmaje: k 3., 11., 16., 24. in 27. členu, 
v dodatnem poročilu pa še amandmaje k 10. členu in ponovno k 11. členu. 
Predstavnik predlagatelja je dr. Marjan Premik, republiški podsekretar v Ko- 
miteju za zdravstveno in socialno varstvo. Imate namen govoriti? (Da.) Izvolite 
tovariš Premik! 

Dr. Marjan Premik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Ob pripravi predloga zakona o skupnostih socialnega varstva je pred- 
lagatelj dobil veliko pripomb in stališč, ki so pomenila pomembno dopolnitev 
besedila predloga zakona o skupnostih socialnega varstva, predloženega Skup- 
ščini SR Slovenije v obravnavo v mesecu novembru 1979. Na podlagi pripomb 
Skupnosti socialnega varstva SR Slovenije, odborov, zborov Skupščine SR 
Slovenije in Zakonodajno-pravne komisije ter svetov Republiške konference 
SZDL in Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije je Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije predložil zborom Skupščine novo besedilo predloga zakona 
o skupnostih socialnega varstva, ki se razlikuje od prvotnega v tem, da je v 
uvodnih členih pojasnjena vsebina socialnega varstva, jasneje opredeljena 
vloga skupnosti socialnega varstva, razmejena vsebina dela občinskih in repu- 
bliške skupnosti socialnega varstva, določeno, da se s samoupravnimi sporazu- 
mi o ustanovitvi skupnosti socialnega varstva opredelijo tudi naloge skupnosti 
in ne le organizacija, sestava, pooblastila in drugi organizacijski vidiki delo- 
vanja skupnosti socialnega varstva. Določeno je, da se v skupnostih socialnega 
varstva ustanoviteljice in druge samoupravne interesne skupnosti dogovorijo 
o skupnih strokovnih podlagah za oblikovanje socialno varstvenih elementov 
za samoupravne sporazume o temeljih planov. 

Določeno je, da v skupnosti socialnega varstva ustanoviteljice in druge 
samoupravne interesne skupnosti, v katerih se delavci, drugi delovni ljudje 
in občani sporazumevajo o uresničevanju socialno-varstvenih pravic, s samo- 
upravnimi sporazumi uskladijo določene vidike saocialnega varstva in social- 
no-varstvenih planov vseh skupnosti, v katerih delovni ljudje in občani ures- 
ničujejo socialno-varstvene pravice. Tako spremenjeno besedilo predloga zako- 
na se pomembno razlikuje od prvotnih dopolnitev besedila predloga zakona o 
skupnostih socialnega varstva, ki je bilo predloženo Skupščini SR Slovenije 
novembra prejšnjega leta, in o katerem sta se razprava in sklepanje odložila 
z namenom, da se uskladijo razlike v pogledih na vlogo in organiziranost te 
skupnosti. 

Odbori zborov Skupščine SR Slovenije so v razpravah o novem besedilu 
predloga zakona ugotovili, da so ustrezno upoštevane pripombe Sveta za so- 
cialno in zdravstveno politiko pri Predsedstvu Republiške konference SZDL. 
Tudi Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije meni, da 
predloženo besedilo predloga zakona o skupnostih socialnega varstva ustrezno 
upošteva pripombe njegovih delovnih organov k prvotnemu besedilu predloga 
zakona o skupnostih socialnega varstva. Predlagatelj je pri pripravi novega be- 
sedila zakona v celoti upošteval pripombo iz razprave o prvotnem besedilu, da 
so ustanoviteljice Republiške skupnosti socialnega varstva tudi občinske skup- 
nosti socialnega varstva. S tem je omogočeno širše opredeljevanje in uskla- 
jevanje socialnega varstva tako med delovnimi ljudmi in občani, ki se združu- 
jejo v občinskih skupnostih, kot tudi celovito opredeljevanje in usklajevanje 
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interesov delavcev, delovnih ljudi in občanov v skupnostih socialnega var- 
stva. 

Predlog zakona o skupnostih socialnega varstva je zgrajen na izhodišču, 
da si svoje osebne in skupne potrebe ter interese o socialnem varstvu delav- 
ci in drugi delovni ljudje in občani zagotavljajo z oblikovanjem in ustvarja- 
njem pogojev za uresničevanje socialnega varstva v temeljnih organizacijah 
združenega dela, v krajevnih skupnostih in v samoupravnih interesnih skup- 
nostih, ki so jih ustanovili za posamezna področja, ter da se zaradi poenote- 
nega oblikovanja meril in ciljev ter politike socialnega varstva povezujejo v 
skupnosti socialnega varstva. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga delegatom, da o predlogu 
zakona o skupnostih socialnega varstva razpravljajo in ga sprejmejo. Hvala 
lepa. 

Predsednica Tina Tomi je : Hvala lepa, tovariš Premik! Ali bo pred- 
stavnik Odbora za družbenopolitični sistem poročilo ustno dopolnil? (Da.) To- 
variš Ludvik Golob, predsednik Odbora za družbenopolitični sistem ima be- 
sedo. 

Ludvik Golob: Ce poročevalca ni, bom sam pojasnil dodatno poro- 
čilo k predlogu tega zakona. Če prvo poročilo še enkrat preberete, boste 
lahko ugotovili, v katero smer je tekla diskusija. Amandma je skupen izdelek 
strokovnega teama, sestavljenega iz strokovne službe odbora in predlagatelja. 
Dejstvo je, da se je pozneje ugotovilo, da amandma ni v skladu z razpravo na 
odboru. Na podlagi take ugotovitve smo morali predložiti dodatno poročilo, v 
katerem smo se opredelili do amandmaja, ki je bolj v skladu z usmeritvijo 
razprave. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Golob! Ali želi še kdo 
od poročevalcev besedo? (Nihče.) 

Začenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Glasujemo o amand- 
majih Zakonodajno-pravne komisije k 3., 10., 11., 16., 24. in 27. členu. Kdor je 
za amandmaje Zakonodaj no-pravne komisije, naj prosim glasuje! (Vsi delegati 
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje Zakonodajno-pravne 
komisije k 3., 10., 11., 16., 24. in 27. členu. 

O amandmajih Odbora za družbenopolitični sistem in Odbora za družbe- 
noekonomske odnose ne bomo glasovali, ker so povzeti v amandmajih Zakono- 
dajno-pravne komisije, ki smo jih pravkar izglasovali. 

Zato dajem na glasovanje predlog zakona o skupnostih socialnega var- 
stva v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi dele- 
gati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o skupnostih so- 
cialnega varstva. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega: reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o republiški inšpekciji za ekonomske odnose s tujino. 

Predlog za izdajo zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. Obravnavah so ga Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno- 
pravna komisija. 

I 
/ 



558 Družbenopolitični zbor 

Predstavnik predlagatelja je tovariš Dušan Brglez, namestnik predsednika 
Republiškega komiteja za ekonomske odnose s tujino. Želite razpravljati? (Da.) 
Besedo ima Dušan Brglez. 

Dušan Brglez: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! S predlogom za izdajo zakona o republiški inšpekciji za ekonomske od- 
nose s tujino se zaokrožuje republiška zakonodaja na področju ekonomskih od- 
nosov s tujino. 

Do sedaj smo v Sloveniji sprejeli zakon o Samoupravni interesni skupno- 
sti Slovenije za ekonomske odnose s tujino, zakon o koordinacijskem odboru 
za organizacije združenega dela, ki opravljajo posle zunanjetrgovinskega pro- 
meta, družbeni dogovor o usmerjanju višjih oblik gospodarskega sodelovanja 
s tujino, sklepe in stališča o temeljnih usmeritvah organiziranja razvoja zu- 
nanjetrgovinske mreže in zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini. 

Pri tem je treba omeniti, da zakon o deviznem poslovanju in kreditnih od- 
nosih s tujino v 196. členu določa, da opravljajo devizno kontrolo v tistem 
delu, ki ga republike in pokrajine urejajo s svojimi predpisi, samoupravnimi 
sporazumi in družbenimi dogovori, pristojni inšpekcijski organi v republiki 
oziroma pokrajini. 

Enako je to predvidel že omenjeni zakon o Samoupravni interesni skup- 
nosti Slovenije za ekonomske odnose s tujino v 53. členu. Nedavno sprejeti 
zakon o organizaciji in delu na področju republiških upravnih organov, orga- 
nizacij ter strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je v 21. 
členu predvidel ustanovitev republiškega inšpektorata za ekonomske odnose 
s tujino kot organa v okviru Republiškega komiteja za mednarodno sodelo- 
vanje. 

Z novimi sistemskimi zakoni na področju ekonomskih odnosov s tujino, ki 
so bili sprejeti marca 1977, prehaja temeljni del odgovornosti na tem pod- 
ročju na organizacije združenega dela, pri čemer se urejanje medsebojnih od- 
nosov prenaša na samoupravno sporazumevanje in neposredno dogovarjanje 
med subjekti v gospodarstvu. 

Na ta način se krepita vloga in odgovornost republik in pokrajin na pod- 
ročju ekonomskih odnosov s tujino. Gre predvsem za način planiranja ekonom- 
skih odnosov s tujino, oblikovanje, spremljanje in uresničevanje plačilno- 
bilančnega in devizno-bilančnega položaja Slovenije v plačilno-devizni bilanci 
Jugoslavije, način oblikovanja in uresničevanja politike dogovorjenega deviz- 
nega priliv.a in odliva deviz ter kreditnih odnosov s tujino. Nadalje gre za 
ugotavljanje, kako organizacije združenega dela uresničujejo in izpolnjujejo 
medsebojne odnose, pravice, obveznosti in odgovornosti glede priliva in odliva 
deviz ter za najemanje in dajanje kreditov v tujini, strukture devizne delitve, 
odliva in priliva kot tudi ali se sklepajo in kako se izvršujejo samoupravni 
sporazumi o udeležbi v skupnem deviznem prihodku, o združevanju dela in 
sredstev z namenom povečanja deviznega priliva, o združevanju ustvarjenih 
deviz za uresničevanje skupnih razvojnih programov in racionalne nadomestit- 
ve uvoza ter za doseganje drugih ciljev, zastavljenih v teh sporazumih. 

Nadalje gre za način oblikovanja in izvrševanja politike zunanjetrgovinr 
ske mreže ter politike zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini, za uresni- 
čevanje nalog in obveznosti organizacij združenega dela pri izvrševanju te 
politike in za druga vprašanja na področju zunanjetrgovinske mreže in kad- 
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rov kot tudi za uresničevanje sklepov koordinacijskega odbora pri Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije. 

Gre tudi za vzpodbujanje sklepanja in obravnavanja že sklenjenih in no- 
vih pogodb s tujimi partnerji na temelju dolgoročne proizvodne kooperacije 
ter za spodbujanje sklepanj pogodb o poslovnotehničnem sodelovanju, pogodb 
o pridobivanju in odstopanju tehnologije in pogodb o vlaganju sredstev tujih 
oseb v domače organizacije združenega dela. 

Sprejeti republiški zakoni, ki temeljijo na zvezni zakonodaji in ustavi, 
predstavljajo s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori celoto poslo- 
vanja, zato je pomembno, da se v republiki zagotovi inšpekcijski nadzor na tem 
področju. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino pri organizacijah združenega dela je samo delno v pri- 
stojnosti zveznih organov, in sicer je devizno poslovanje v pristojnosti Zvez- 
nega deviznega inšpektorata, na ostalem področju pa v pristojnosti Zveznega 
tržnega inšpektorata. 

Razmejitev pristojnosti med republiškimi inšpektorati za ekonomske od- 
nose s tujino in zveznimi organi inšpekcije na tem področju je v temelju po- 
dana z razmejitvijo pravnega in samoupravnega urejanja tega področja med 
republikami in pokrajinama ter federacijo. s 

Podana je tudi razmejitev pristojnosti s Službo družbenega knjigovodstva 
in Narodno banko Slovenije, ki opravljata samo dokumentarno kontrolo na 
tem področju. Potrebno bo pa seveda zagotoviti najtesnejše sodelovanje med 
temi organi na nivoju federacije in republike. 

V dosedanji razpravi o predlogu za izdajo zakona o republiški inšpekciji 
za ekonomske odnose s tujino je bila dana vrsta pripomb in sugestij. Zakono- 
dajno-pravna komisija in drugi odbori so se opredelili za alternativo k 8. toč- 
ki predloga za izdajo zakona, kar sprejemamo. Dana je bila tudi pobuda, da 
se v okviru pristojnosti republiške inšpekcije predvidijo tudi njene svetovalne 
in inštruktažne naloge. 

Predlagatelj bo vse te in druge pripombe in predloge upošteval pri obli- 
kovanju osnutka zakona, zato predlagamo, da delegati sprejmejo predlog za „ 
izdajo zakona o republiški inšpekciji za ekonomske odnose s tujino. Hvala 
lepa! 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa! Tovariš Krašovec, ali boš 
pismeno poročilo odbora dopolnil? (Da.) 

Tone Krašovec: Naš odbor ima vrsto pomislekov, vendarle pa so- 
glaša s predlogom za izdajo zakona. Lahko rečem, da je mnogo vprašanj po ob- 
razložitvi tovariša Brgleza že bolj jasnih. Kljub tej obrazložitvi in številnim 
dosedanjim razpravam pa menimo, da še vedno ni dovolj pojasnjeno oziroma 
razčiščeno, ali upravni nadzor potem zakonu ne pomeni preširoko poseganje 
uprave v samoupravno sfero. Ob tem pa moramo opozoriti tudi na ugotovitev, 
ki je bila izpostavljena na seji odbora. Odbor je menil, da je sicer možno raz- 
pravljati o upravičenosti posebne inšpekcije na tem področju, vendar pa je 
odbor ob tem opozoril, da je ustanovitev take inšpekcije bila predvidena že v 
zakonu, ki določa organizacijo republiških upravnih organov. 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Krašovec. 
Ali bo Zakonodajno-pravna komisija dopolnjevala pismeno poročilo? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. K besedi se javlja tovarišica Lojzka Cotarjeva. 

Lojzka Cotar: Želim se vključiti v razpravo zlasti glede tez zakona. 
Teze zakona o republiški inšpekciji za ekonomske odnose s tujino oprede- 

ljujejo široko zasnovo, med drugim tudi na področju nadzora nad sklepanjem 
in izvajanjem samoupravnih sporazumov oziroma družbenih dogovorov, ka- 
kor je to določeno, pod točko 4. predloženih tez. 

Po sklenjenih samoupravnih sporazumih obsega predmet inšpekcijskega 
nadzora tudi uresničevanje povezovanja zunanjetrgovinskih organizacij s pro- 
izvodnimi organizacijami. Če je promet manjši kot je predpisan, je razumeti, 
da lahko inšpektor z odločbo prepove opravljanje zunanjetrgovinskega poslo- 
vanja. V zvezi s to dikcijo menim, da bi jo morali ustrezno dopolniti v samem 
osnutku zakona. Prepoved bi morala biti nekako časovno omejena, ker so teža- 
ve lahko posledica trenutnih nihanj, razen tega pa je prav, da nudimo ude- 
ležencem sporazumevanja možnost povečanja obsega zunanjetrgovinskega pro- 
meta. 

Sam zakon, kakor tudi dopolnilo, je po mojem mnenju potreben, pred- 
vsem z vidika naše opredeljene politike, ki jo zasledujemo na tem področju 
v naši republiki. 

Podpiram seveda tudi pripombo Zakonodajno-pravne komisije, ki jo je 
dala k 12. tezi zakona, da se prvi odstavek te teze dopolni tako oziroma vklju- 
či možnost pritožbe tudi na izdano odločbo po 4. tezi predloga za izdajo zako- 
na o republiški inšpekciji za ekonomske odnose s tujino. 

Končno bi bilo še umestno, da bi prvostopenjski organ, ki izdaja odločbe, 
po tej tezi pridobil predhodno mnenje koordinacijskega odbora, ker je pač 
širši družbeni organ, ki kompleksno spremlja to področje. Hvala lepa! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovarišica Cotarjeva. Kdo še 
želi razpravljati? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in zboru pred- 
lagam naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o republiški inšpekciji za ekonomske odnose 
s tujino se sprejme. 

2. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet upošteva predloge, mne- 

nja in pripombe, ki so navedene v poročilih delovnih teles ali pa so bila dana 
v razpravi na današnji seji. 

Se s predlaganim sklepom strinjate? (Da.) Zeli kdo predlagati kakšno do- 
polnitev, preden glasujemo o njem? (Ne.) 

Dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za sklep, naj prosim dvig- 
ne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o organizaciji in delu služb Skupščine SR Slovenije. 
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Predlog odloka je bil pripravljen v okviru Predsedstva Skupščine SR Slo- 
venije. 

Odlok so obravnavali naš Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za 
narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija. 

Zakonodajno-pravna komisija je v poročilu predlagala amandmaje k 21., 
22., 23., 24. in k 39. členu, prav tako je k predlogu odloka predlagalo amandma- 
je tudi Predsedstvo Skupščine, in sicer k 4., 5. in 18. členu. 

Preden začnemo z obravnavo tega predloženega odloka bi obrazložila 
razloge za predložitev ter bi na kratko povzela vsebinsko bistvo predloga od- 
loka. 

Po določbi drugega odstavka 139. člena poslovnika Skupščine predlaga 
Predsedstvo Skupščine zborom akt o organizaciji služb Skupščine SR Slove- 
nije. 

Na podlagi te določbe ter v skladu z 408. členom poslovnika, ki določa 
naloge služb Skupščine, je Predsedstvo pripravilo odlok o organizaciji in delu 
služb Skupščine SR Slovenije, ki ga po določilih 409. člena poslovnika sprej- 
mejo vsi zbori Skupščine SR Slovenije. 

Predlog odloka je pripravljen v skladu s 55. členom v lanskem letu spre- 
jetega zakona o sistemu državne uprave in Izvršnem svetu Skupščine SR Slo- 
venije ter republiških upravnih organih, ki smiselno velja tudi za urejanje 
služb skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 

Po omenjeni določbi zakona se s tem aktom, skladno z naravo dela, ureja 
organizacija skupščinskih strokovnih služb, obseg in zahtevnost nalog ter 
način vodenja, programiranja in opravljanja nalog ter pooblastila delavcev 
pri opravljanju del v Skupščini SR Slovenije. 

Predlog odloka ureja le temeljna vprašanja organizacije in dela služb, 
ter ureja le nekatera najbolj splošna vprašanja glede položaja, pravic in odgo- 
vornosti funkcionarjev ter vodilnih in drugih delavcev služb. 

Po predlogu odloka so službe Skupščine organizirane kot službe posamez- 
nih zborov in druge službe, ki opravljajo stalne naloge za Skupščino. Glede 
metode dela služb si delavci posameznih služb pri opravljanju nalog z delov- 
nega področja zborov, njihovih delovnih teles ter komisij Skupščine povezujejo 
v delovne skupine za proučitev posameznih zadev oziroma nalog ter za stro- 
kovno pripravo mnenj, stališč in predlogov. 

S takšnim povezovanjem delavcev v strokovne teame oziroma delovne 
skupine želimo doseči celovito in vsestransko proučitev posameznih vprašanj. 
S tako interdisciplinarno obravnavo zadev bodo službe Skupščine oziroma 
skupine strokovnih delavcev lahko nudile, v obliki strokovnih mnenj, delega- 
tom bolj proučeno in zanesljivejšo oporo pri oblikovanju stališč in pri odlo- 
čanju. Hkrati pa bo tak način dela tudi omogočil ter vzpodbujal strokovno po- 
vezovanje ter poglabljanje znanja posameznih delavcev s posameznih pod- 
ročij. 

K takšni organizaciji strokovnih služb nas silijo izkušnje sedanje organi- 
zacije, glede metode dela pa je praksa v zadnjem obdobju pokazala, da je po- 
trebno doseči povezovanje strokovnih delavcev v okviru strokovnih skupin, 
ki bodo lažje in ustreznejše obvladovale zahtevnost področja, ki jih obravna- 
vajo in o katerih odločajo zbori Skupščine SR Slovenije. 

Predsedstvo Skupščine je proučilo tudi pripombe in predloge ter amand- 
maje delovnih teles Skupščine in zborov, ki so obravnavala predlog odloka, 
in predlaga, skladno s pripombami Odbora za družbenopolitični sistem Druž- 
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benopolitičnega zbora, amandmaje k 4., 5. in 18. členu predloga odloka, ki pre- 
cizneje opredeljuje naloge strokovnih služb v odnosu do delegatov. 

Prav tako Predsedstvo soglaša z amandmajem Zakonodajno-pravne komi- 
sije k 39. členu predloga odloka, po katerem naj se ta člen črta, njegovo bese- 
dilo pa prenese v 24. člen kot drugi odstavek v besedilu, kot ga predlaga Za- 
konodaj no-pravna komisija. 

Z ostalimi amandmaji komisije Predsedstvo ni soglašalo. 
Predlagam, da predlog odloka, skupaj z amandmaji obravnavate, predla- 

gate ustrezne dopolnitve, v kolikor menite, da bi ga bilo potrebno še kakorkoli 
spremeniti oziroma dopolniti in ga nato sprejmete. 

Ali bo tovariš Ludvik Golob še ustno dopolnil poročilo odbora? (Ne.) Pred- 
stavnik Komisije za narodnosti? (Ne.) Zakonodajno-pravna komisija? (Da.) 

Vito Habjan: Umikam amandmaje k 21., 22., 23. in 24. členu. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati o pred- 
logu odloka? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali 
o amandmajih. Dajem na glasovanje amandmaje Predsedstva Skupščine k 4., 
5. in 18. členu. Kdor je za te amandmaje, naj prosim dvigne roko! (Vsi dele- 
gati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel amandmaje Predsedstva Skupščine 
k 4., 5. in 18. členu predloga odloka. 

Ker je Zakonodajno-pravna komisija umaknila amandmaje k 21., 22., 23. in 
24. členu, dajem na glasovanje le amandma Zakonodajno-pravne komisije k 
39. členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel amandma Zakonodajno-pravne 
komisije k 39. členu. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o organizaciji in delu služb 
Skupščine SR Slovenije v celoti. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o organizaciji in delu služb Skupščine SR Slovenije. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o imenovanju članov sveta Narodne banke. 
Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 

strativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja. Zeli kdo razprav- 
ljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel predlog odloka o imenovanju čla- 
nov sveta Narodne banke Slovenije. 

2. Predlog odloka o imenovanju viceguvernerja Narodne banke Slovenije. 
Tudi ta odlok je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 

strativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja. Želi kdo razprav- 
ljati o predlogu odloka? {Nihče.) 
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Ker ne želi nihče razpravljati, dajem predlog odloka o imenovanju vice- 
guvernerja Narodne banke Slovenije na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel predlog odloka o imenovanju vice- 
guvernerja Narodne banke Slovenije. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Na zadnjem zasedanju ni bilo postavljeno nobeno delegatsko vprašanje niti 
ni bila dana nobena pobuda. Zeli danes postaviti kdo delegatsko vprašanje? 
(Nihče.) 

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. 

Vračamo se na 2. točko dnevnega reda, ki je še niismo zaključili. 
Pri tej točki dnevnega reda smo se s predstavniki ostalih dveh zborov in 

s predsednikom Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije dogovorili, da 
bomo zborom predlagali prekinitev obravnave o predlogu zakona o usmerje- 
nem izobraževanju, da bi o amandmajih in o predlogu zakona glasovali pri- 
stojni zbori čez 14 dni. 

Predsednika Zbora združenega dela in Zbora občin sta sklicala seji zborov 
za konec aprila, to je za 25. april. V programih teh sej zborov ostaja za nas 
samo predlog odloka o sestavi republiških komitejev in družbeni dogovor o 
skupnih osnovah sistema vzgoje in izobraževanja. Vprašujem vas, če se stri- 
njate s tem, da 9. aprila najprej končamo današnjo sejo v zvezi z zakonom o 
usmerjenem izobraževanju, nato pa bi imeli še 33. sejo, na kateri bi obravna- 
vali odlok o sestavi republiških komitejev in že omenjeni družbeni do- 
govor? (Da.) 

Ker ni pomislekov s strani delegatov, sklicujem 33. sejo Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije, ki bo v sredo 9. aprila, ob 9. uri v dvorani 
Skupščine SR Slovenije, Šubičeva 4, z naslednjim dnevnim redom: 

1. osnutek zapisnika 31. seje Zbora občin. 
2. predlog odloka o sestavi republiških komitejev, 
3. osnutek dogovora socialističnih republik in socialističnih avtonomnih 

pokrajin o skupnih osnovah sistema vzgoje in izobraževanja in 
4. predlogi in vprašanja delegatov. 
Vabilo boste dobili tudi pismeno, prav tako tudi gradivo. Opozarjam vas, 

da je Odbor za družbenopolitični sistem že obravnaval predlog odloka o se- 
stavi republiških komitejev. 

Odrejam daljši odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.05 in se je nadaljevala ob 13.45.) 

Predsednica Tina Tomlje: Tovariši delegati! Skupina je pripravila 
dopolnitve in spremembe predlaganih stališč in predlogov Družbenopolitičnega 
zbora k predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju. 

Prosim predstavnika skupine tovariša Jožeta Marolta, da nas seznani s 
spremembami in dopolnitvami. 

36* 
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Jože Marolt: Predlog stališč bi po današnji razpravi in soglasni ugo- 
tovitvi skupine spremenili v naslednjem. 

Prva točka ostane nespremenjena. 
Druga točka-uvod in v njej točka a) ostane tudi nespremenjena, ker k temu 

ni bilo nobenih pripomb v sami razpravi. 
V točki b) naj bi v tretji vrsti črtali besedo: »morali«, v peti vrsti iste točke 

naj se beseda: »oceniti« nadomesti z besedo: »ocenili«, tako da bi se ta stavek 
glasil: »Zaradi tega bi delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in v 
delovnih skupnostih, ko sprejemajo programe za usposabljanje in izpopolnjeva- 
nje, ocenili te programe tudi z vidika vključevanja sestavin teh programov v 
celovit program usmerjenega izobraževanja na njihovem področju združe- 
nega dela.« 

Skupina tudi predlaga, da se v točki b) četrti stavek spremeni tako, da bi 
se glasil: »Zaradi tega je potrebno v 24. členu opredeliti, da se uporabniki in 
izvajalci v posebnih izobraževalnih skupnostih dogovarjajo, za katere programe 
za izpolnjevanje in usposabljanje iz drugega odstavka tega člena morajo pri- 
dobiti delavci v temeljnih organizacijah oziroma delovnih skupnostih mnenje 
strokovnega sveta posebne izobraževalne skupnosti.« 

Opredeliti bi bilo treba tudi, da si delavci v temeljni organizaciji oziroma 
delovnih skupnostih pred sprejemom in izvajanjem programov obvezno prido- 
bijo soglasje strokovnega sveta posebne izobraževalne skupnosti, v primeru, 
kadar gre za usposabljanje oseb, ki si še niso pridobile strokovne izobrazbe. 

Skratka, če nekoliko komentiram prejšnji predlog, v katerem smo govorili 
da si delavci morajo pridobiti mnenja, moram poudariti, da smo ga poizkušali 
opredeliti v dveh smereh, in sicer kot neobvezno mnenje o programih za iz- 
popolnjevanje ter kot soglasje, kadar gre za izpopolnjevanje tistih delavcev, 
ki so brez strokovne izobrazbe in ki še niso bili vključeni v proces usmerje- 
nega izobraževanja. 

Predlagamo, da se v točki c) črta zadnji stavek in nadomesti z novim 
besedilom, ki se glasi: »Izhajajoč iz tega Družbenopolitični zbor predlaga, da 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije ponovno prouči svoj 
amandma za nov 64. a člen in v skladu z razpravo na zboru predlaga ustrez- 
nejšo formulacijo.« 

In končno v drugi č) točki naj se v šesti vrsti črta besedilo: »zlasti sam 
začetek uporabe zakona, ki predpostavlja« in pred besedo: »oblikovanja« doda 
beseda: »glede«, tako da bi se stavek glasil: »Zato so posebej pomembne pre- 
hodne določbe v predlogu zakona glede oblikovanja vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov in njim prirejeno mrežo vzgojnoizobraževalnih institucij, ustanovitev 
in delovanje posebnih izobraževalnih skupnosti, njihovih strokovnih svetov ter 
pripravo srednjeročnih planov vzgojnoizobraževalnih organizacij in samouprav- 
nih interesnih skupnosti. Dodali pa naj bi nov stavek, ki se glasi: »Predlagatelj 
naj do končnega odločanja o predlogu zakona oceni, ali je možno izpolniti po- 
goje za postopno uveljavljanje zakona, kot je predvideno v 215. členu pred- 
loga zakona.« 

To bi bili predlogi skupine delegatov. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Marolt. Slišali ste 
spremembe in dopolnitve predlaganih stališč in predlogov Družbenopolitičnega 
zbora. Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Milan Kučan. 
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Milan Kučan : Najprej k točki b): sprememba tega zadnjega stavka 
bistveno spreminja tisto, za kar menim, da smo se v razpravi zavzemali. 

Ce se, kot sem razumel predlog naše skupine, zapiše, da se uporabniki in 
izvajalci v posebni izobraževalni skupnosti dogovarjajo o tem, o katerih pro- 
gramih usposabljanja je potrebno pridobiti mnenje — ne soglasje strokovnega 
sveta posebne izobraževalne skupnosti — potem ni treba v osnovnem tekstu 
tega člena, ki ga predlaga predlagatelj, spremeniti ničesar. 

Upoštevati je namreč treba, da leži odgovornost za sprejemanje teh pro- 
gramov na delavskem svetu oziroma delavcih v tozdih. Ti se lahko dogovorijo, 
ali pa se ne dogovorijo, in če je to tako, potem ni treba, da se dogovarjajo v 
izobraževalni skupnosti. Mislim pa, da je intenca zakonodajalca oziroma druž- 
bene skupnosti, da uredi to normo kot splošni princip, da k programom uspo- 
sabljanja, kot jih določa in razume ta zakon, daje mnenje strokovni svet. Ali 
bodo obvezna soglasja dobivali ali ne, to ni bil moj predlog, mislim, da je to 
prezahtevna zadeva. 

Obvezno soglasje pomeni, da če strokovni svet posebne izobraževalne skup- 
nosti ne da soglasja, se potem tak program ne more izvajati. Materialna odgo- 
vornost je na delavcih v organizacijah združenega dela, ki bodo te programe 
izvajali. Očitno obstaja sedaj nesporazum glede tega, da je to strokovno mnenje 
o strokovni ustreznosti tega programa. To bi bila moja prva pripomba. Zato 
mislim, da je vendarle amandma naše Zakonodanjo-pravne komisije bil ustre- 
zen; možno pa je, da se amandma ustrezneje oblikuje. Ob tem pa moram" po- 
udariti, da bo glede na vsebino točke c) predlogov in sklepov Zakonodajno- 
pravna komisija morala oblikovati tudi amandma k 69. členu. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Sama tudi mislim, da skupina pri točki c) ni ravnala pravilno, ko je pre- 

črtala ves zadnji stavek te točke. Razmišljanja v razpravi so namreč pokazala, 
da bi bilo treba amandma k 64. členu še proučiti ter v skladu s tem amandma- 
jem in celotnim stališčem, ki je zajeto v točki c), dopolniti tudi celo poglavje o 
pogojih za vključevanje v izobraževanje. 

Glede sprememb, ki jih skupina predlaga glede točke b) pa je seveda to 
povsem nekaj drugega, kakor je bilo danes v razpravi povedano. Mislim, da je 
bila ideja o obveznem soglasju za tiste programe, v katerega naj bi se vklju- 
čevali začetniki, ki še niso dobili nobene strokovne izobrazbe, prisotna samo v 
predlogih Izvršnega sveta in je samo ta vztrajal na tem. Mislim, da je skupina 
premalo utemeljila, zakaj se je tako opredelila. Njena ideja se namreč odda- 
ljuje od osnovne intencije, da bi delavski svet pridobival samo strokovna mne- 
nja. Tako bi tudi jaz težko glasovala za tako spremenjena stališča. 

Nima namena nihče več razpravljati? (Ne.) Prehajamo na glasovanje. Pred- 
lagam, da glasujemo tako, da bi glasovali o vsaki spremembi in dopolnitvi, ki 
jih je predlagala delovna skupina. 

Predlagam, da najprej glasujemo o spremembah in dopolnitvah, ki jih 
predlaga skupina v zvezi s točko 2. b). Prekinjam glasovanje o dopolnitvah. Be- 
sedo ima tovariš Jože Marolt. 

Jože Marolt: Po konzultaciji delovna skupina predlaga, da se v tem 
tekstu beseda »soglasja«: nadomesti z »mnenjem«. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Tovariš Jože Globačnik. 

t 
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Jože Globačnik: Mislim, da stališča glede 24. člena niso toliko 
različna, da bi bile potrebne daljše polemike. Zdi se mi, da bi morali glede 
24. člena v naših stališčih opozoriti na to, da ta člen ne smemo razumeti in iz- 
vajati tako, da bi stvari pripeljali do nesmisla in bi soglasje k posameznim pro- 
gramom zahtevali tudi, ko gre za usposabljanje na osnovi nove ali pa novejše 
tehnologije. 

Povedati je treba, da je iz tega »sistema dajanja soglasja« izvzeto tako 
imenovano tekoče izobraževanje, ki ga tudi zakon o združenem delu pojmuje kot 
sestavni del materialnega stroška. Vse izobraževanje ni mogoče šteti kot ma- 
terialni strošek. 

Predsednica Tina Tomi je: Tovariš Jože Marolt ima besedo! 

Jože Marolt: Mi smo v tem smislu razmišljali. Nam se je zdela dosti 
bolj ustrezna ta rešitetr; sedaj bi se zelo težko opredelili, kateri so tisti pro- 
grami, za katere niso potrebna mnenja strokovnega sveta. Izhajali smo iz tega, 
da naj se uporabniki in izvajalci sami dogovorijo o tem, za katere programe je 
potrebno pridobiti mnenje strokovnega sveta, ne pa da jim sedaj zakon to 
predpisuje. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Tovariš Jože Globačnik, ali 
lahko tvojo diskusijo štejem kot nov dodaten predlog, da se izpusti tekst sku- 
pine glede 2. b točke? 

Ce bi hoteli uresničiti idejo tovariša Jožeta Globačnika, potem bi morali cel 
tekst stare točke 2. b pustiti in smiselno uporabiti zadnje gradivo Izvršnega 
sveta, in sicer tisti odstavek, ki pravi, da mnenje iz prejšnjega odstavka ni po- 
trebno k programom za usposabljanje oziroma programom za izpopolnjevanje, 
ki omogočajo izpolnjevanje in usposabljanje delavcev za tekoče potrebe delov- 

nega procesa. 
Tovariš Milan Kučan ima besedo. 

Milan Kučan: Ze prej sem omenil, da tega ta zakon sploh ne šteje za 
usposabljanje na delovnem mestu, vendar pa zaradi jasnosti verjetno kaže to 
idejo uporabiti. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Ali bi se delovna skupina stri- 
njala s tako spremembo, da pustimo tekst 2. b) točke in da mu dodamo v bi- 
stvu vsebino amandmaja, ki ga predlaga Izvršni svet kot četrti odstavek 24. 
člena? 

Besedo ima tovariš Dušan Šinigoj. 

Dušan Sinigoj: Predlagal bi, da se v tej medzborovski skupini skuša 
vendarle najti boljša rešitev. Poudarjam, da ne moremo uporabiti tekoče po- 
trebe delovnega procesa v tem smislu kot zakon o združenem delu določa, kdaj 
se financirajo iz materialnih stroškov. Zakon o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela upošteva tudi materialne stroške pri financiranju rednih programov 
izobraževanja. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Se lahko delovna skupina o 
tem izreče? 
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Jože Marolt: Menimo, da bi pri približno taki formulaciji, kot smo jo 
predlagali, morali ostati. Če bi šli v to smer, kot je bilo sedaj predlagano, po- 
tem se mi že vnaprej opredeljujemo za neke izjeme, ki jih pa nismo v stanju 
zelo jasno omejiti oziroma opredeliti. Mislimo, da je dosti bolj ustrezno, če iz- 
hajamo iz tega, da se delavci v temeljnih organizacijah skupaj z izvajalci sami 
dogovorijo, kaj je to, kateri so tisti programi', za katere so potrebna mnenja in 
kateri so programi, za katere mnenja niso potrebna. 

Predsednica Tina Tomi je: Mislim, da delovna skupina še vedno ni • 
dovolj upoštevala 4. odstavek 24. člena. Tam je glede potrjevanja in oblikovanja 
programov v posebnih izobraževalnih skupnostih že vse urejeno. Tretji odstavek 
pa ureja specifično nastajanje programov v okviru organizacije združenega 
dela. Besedo ima tovariš Vili Vindiš. 

Vili Vindiš: Ali ne bi bilo potem najboljše, če bi v dani siutaciji pod- 
prli osnovni amandma, ki ga predlaga Zakonodajno-pravna komisija, brez ka- 
kršnegakoli dodatka? 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Tovariš Jože Globačnik ima 
besedo. 

Jože Globačnik: Ce gremo na to, da naj bi se udeleženci — člani 
interesne skupnosti — opredeljevali o tem, potem se bojim, da bomo v tem 
primeru lahko v te izobraževalne programe vključili sistem, ki ga je poznal 
»Bata«, ki ga poznamo iz nekaterih kapitalističnih načinov izobraževanja v 
Ameriki itd., po katerih ni tako »-neumnega« delavca, da se ne bi v treh tednih 
naučil osnov dveh ali treh operacij. Iz tega vidika mislim, da je vendarle že v 
samem zakonu treba jasno razmejiti, kaj je tisto, kar še vedno jemljemo kot 
priučevanje v smislu novo uvedene tehnologije, kaj pa je tisto, kar zahteva 
kompleksnejši program, ki vključuje mimo posameznih ročnih faz, ki si jih je 
treba naučiti, in kaj je treba poznati s področja, lastnosti polproizvoda ali pro- 
izvoda, ki ga obdeluješ, kaj je treba poznati s področja družboslovja itd. Tako 
moram reči, da nisem ravno navdušen nad tem, da ostanemo takole v megli 
in da rečemo, da se bodo o tem sami dogovorili. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovariš Jože Marolt ima besedo! 

Jože Marolt: V zvezi s tem moram še nekaj pojasniti. Gre za izpopol- 
njevanje in dodatno usposabljanje. Ce tehnologija zahteva nova znanja, potem 
gre tu za nov program, v katerega se je treba vključiti in je program verifici- 
ran v okviru skupnosti. Gre skratka za resnično usposabljanje v okviru tistega, 
kar delavec že ima — ima strokovno izobrazbo, ima določena družboslovna in 
druga znanja, ki so potrebna za ta nivo in usposobljenost. Mi pa vendarle po- 
udarjamo, da za tista dela ali pa za tijste delavce, ki nimajo strokovne izobrazbe 
oziroma teh znanj, mora ta program dobiti strokovno mnenje oziroma soglasje 
strokovnega sveta. 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovarišica Tilka Blaha. 

Tilka Blaha: Skupina je razumela amandmaje mladine, sindikata 
in tudi poročila odborov, da gre predvsem za družbeno ingerenco nad 
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tistimi programi, iki dajejo tako imenovane sedanje interne kvalifikacije oziroma 
kjer gre za usposabljanje delavcev, ki po osnovnošolski obveznosti niso dobili 
nobene šolske izobrazbe oziroma nadaljnje strokovne izobrazbe in pridobivajo 
to usposobljenost z usposabljanjem z delom. To je tista kategorija, za katero 
meni skupina, da je potrebno obvezno mnenje. Glede drugih pa je stvar odlo- 
čitve. Možno je, da že v zakonu opredelimo izjeme, to pomeni tiste programe, 
za katere ni potrebno dobiti mnenja. Lahko pa odločitev o tem prepustimo 
dogovarjanju v okviru posebne izobraževalne skupnosti. 

Predsednica Tina Tomlje: Res pa je, da je bil glavni argument na- 
sprotnikov spreminjanja tretjega odstavka 24. člena v tem, da naj ne bi bila 
dana možnost faktorjem izven temeljnih organizacij združenega dela vmešavati 
se v njihove integralne pravice pri programiranju vzgojno-izobraževalnega 
dela. 

Z vašo spremembo glede prvega stavka pa je dana diskrecijska pravica 
posebnim izobraževalnim skupnostim, da bi eventualno zahtevala verifikacijo 
vzgojno-izobraževalnih programov tudi za tisti del, za katerega pa smo danes 
enotni, čeprav ga ne znamo definirati, da zanj ne bi zahtevali verifikacije. Ta- 
ko, da ste na določen način odprli pravzaprav-širša in večja vmešavanja čini- 
teljev izven temeljnih organizacij združenega dela. Seveda samo s predpostavko, 
če ste resnično mislili, da to, kar združeno delo potrebuje za tekoče usposablja- 
nje delavcev v svojem tehnološkem procesu, ni sestavni del tega zakona. 

Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Predlagam, da glasujemo najprej o dopolnitvi in spremembi besedila 2. b) 

točke. Kdor je za to dopolnitev in spremembo, naj prosim dvigne roko? (4 de- 
legati dvignejo roko.) Je kdo proti? (7 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (6 de- 
legatov.) 

Ugotavljam, da ta sprememba in dopolnitev ni dobila zadostne podpore v 
Družbenopolitičnem zboru. 

Glasujemo o spremembi 2. c) točke. Gre za predlog, da se črta zadnji stavek 
in se nadomesti z besedilom, da naj bi Zakonodajno-pravna komisija ponovno 
proučila 64. a člen. 

Mogoče sem prezgodaj predlagala glasovanje, ker bi se tu morali opredeliti 
tudi do bodočega 69. člena. Ali se je skupina namenoma izognila temu vpra- 
šanju? 

Tilka Blaha: Menimo, da v kolikor bo 64. a člen terjal spremembo na- 
daljnjih členov, potem je tu vključen tudi 69. člen. 

Predsednica Tina Tomlje: Glasujemo torej o tej spremembi. Kdor 
je za, naj prosim dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ta sprememba je doživela skoraj celotno podporo Družbenopolitičnega zbo- 
ra, sprejeta je bila z večino glasov. 

Glasujemo še o 2. č) točki. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Tudi ta sprememba je v Družbenopolitičnem zboru sprejeta soglasno. 
Po izglasovanih spremembah in dopolnitvah dajem na glasovanje predla- 

gana stališča in predloge Družbenopolitičnega zbora k zakonu o usmerjenem 
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izobraževanju. Kdor je za predlog stališč in predlogov, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč in predlogov k pred- 
logu zakona o usmerjenem izobraževanju. 

■ Tako oblikovana stališča in predloge k temu zakonu bomo poslali pristoj- 
nima zboroma in Skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Glede na veliko število amandmajev je Zakonodajno-pravna komisija pred- 
lagala pristojnim zborom, da predlog zakona obravnavajo, da pa v smislu 272. 
člena poslovnika sprejem predloga zakona odložijo. Nadaljevanje obravnave 
in sklepanje o predlogu zakona naj bi bilo 9. aprila 1980. V smislu drugega od- 
stavka 266. člena poslovnika naj bi zbori ustanovili medzborovsko delovno sku- 
pino za obravnavanje amandmajev in usklajevanje med zbori. 

Čeprav sodeluje naš zbor v postopku za sprejem tega zakona kot zaintere- 
siran zbor, in je danes že sprejel stališča in predloge, predlagam, da ostane v 
tej funkciji vse do sprejema zakona. Zaradi tega predlagam, da tudi Družbeno- 
politični zbor nadaljuje obravnavo te točke dnevnega reda 9. aprila 1980 in da 
ugotovi, kako bodo v zakonu upoštevana stališča in predlogi zbora. 

Predlagam še, da v medzborovsko delovno skupino izvolimo dva delegata 
in sicer tovariša Vilija Vindiša in tovariša Jožeta Marolta. Kdor je za tak pred- 
log, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog v celoti sprejet. 
S tem je današnji dnevni red seje Družbenopolitičnega zbora izčrpan. Po 

dogovoru s predsedniki ostalih dveh zborov, sejo prekinjam in jo bomo nada- 
ljevali 9. aprila 1980 ob 9. uri z nadaljevanjem razprave o predlogu zakona 
o usmerjenem izobraževanju. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.20 in se je nadaljevala 9. aprila 1980 ob 9.10.) 

Predsednica Tina Tomlje: Nadaljujemo 31. sejo Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije, ki smo jo prekinili 25. marca 1980. 

Glede na sklep, ki ga je zbor sprejel na 31. seji 25. marca 1980. leta, bomo 
danes nadaljevali z obravnavo predloga zakona o usmerjenem izobraževanju, 
pri čemer moramo zlasti ugotoviti, ali so v končnem besedilu predloga zakona 
upoštevana stališča in predlogi, ki jih je Družbenopolitični zbor sprejel 25. 
marca 1980. v zvezi s predlogom zakona o usmerjenem izobraževanju. 

Kot gradivo smo prejeli amandmaje medzborovske skupine delegatov k 
predlogu zakona in prečiščeno besedilo stališč in predlogov Družbenopolitič- 
nega zbora. Danes smo prejeli še dodatno poročilo Zakonodajno-pravne komisije 
in dodatno poročilo medzborovske skupine in stališča Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije do amandmajev skupščinskih teles in medzborovske skupine ter 
dodatne amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Naj povem na 
kratko. Imamo dve poročili medzborovske skupine in sicer prvo, ki ga je sku- 
pina predložila takoj po sejah, in drugo poročilo, ki je bilo predloženo po vče- 
rajšnji seji medzborovske skupine. Delo medzborovske skupine je ocenila tudi 
Zakonodajno-pravna komisija na svoji seji. Prejeli ste tudi njeno poročilo. Prav 
tako ste prejeli stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do amandmajev 
medzborovske skupine in dodatne amandmaje Izvršnega sveta, ki se nanašajo na 
ureditev prehodnih določb. Poročilo o delu medzborovske skupine bo dal delegat 
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našega zbora, ki je sodeloval v medzborovski skupini. Besedo ima tovariš Vili 
Vindiš. 

Vili Vindiš: Tovarišice in tovariši, tovarišica predsednica! Vsi trije 
zbori Skupščine SR Slovenije in Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 
so na seji dne 25. marca 1980. leta obravnavali predlog zakona o usmerjenem 
izobraževanju in sklenili, da zaradi velikega števila amandmajev sejo prekinejo 
ter jo nadaljujejo dne 9. aprila 1980. leta, torej danes. 

Ustanovili so medzborovsko skupino delegatov, ki je vse predlagane amand- 
maje proučila. Povzela je del amandmajev Zakonodajno-pravne komisije Skup- 
ščine SR Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, delno pa k pred- 
logu zakona oblikovala nove amandmaje. Skupina je povzela naslednje amand- 
maje Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, in sicer k 2, 8., 9., 
11., 15., 26., 30., 31., 32., 33., 36., 40., 42., 51., 54., 63., 75., 106, 107., 121., 152., 
153, 156, 157, 159, 166. in k 214. členu ter amandmaje Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije k 3, 7, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 57, 75. a, 101, 113, 155, 
214. a, in k 221. členu. 

Skupina je na podlagi predlaganih amandmajev ter na podlagi drugih 
predlogov, pobud in pripomb, poslanih zborom ter na podlagi stališč in pred- 
logov Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije oblikovala amand- 
maje k 10, 24, 38, 45, 64. a, 66, 67, 68, 69, 69. a, 78, 96, 99, 105, 108, 118, 
118. a, 119, 151, 174, 182. a, 183, 186, 206, 207, 208, 215. a in k 218. členu. 

Medzborovska skupina delegatov je v obeh svojih poročilih z dne 1. aprila 
in 8. aprila 1980. leta obrazložila predlagane amandmaje. Posebej pa skupina 
delegatov opozarja na nekatere amandmaje, ki so vsebinske narave in so zato 
potrebni podrobnejše obrazložitve. 

1. Amandma k 24. členu je medzborovska skupina povzela po Zakonodaj- 
no-pravni komisiji Skupščine SR Slovenije. Iz tega amandmaja izhaja, da si 
morajo delavci v temeljnih organizacijah oziroma delovnih skupnostih pred 
sprejemom in izvajanjem programov za izpopolnjevanje in usposabljanje pri- 
dobiti k tem programom mnenje ustreznega strokovnega sveta posebne izobra- 
ževalne skupnosti. Medzborovska skupina delegatov meni, da je intencija za- 
kona o usmerjenem izobraževanju med drugim tudi v tem, da obravnava uspo- 
sabljanje z delom kot sestavni del sistema usmerjenega izobraževanja. Zakon 
mora zaradi tega zagotoviti, da bodo temeljne organizacije oziroma delovne 
skupnosti, kadar bodo organizirale in izvajale za svoje potrebe ali za potrebe 
več organizacij združenega dela usposabljanje z delom ali izpopolnjevanje, 
sprejele programe, ki bodo tudi s strokovne plati zagotovilo za stalno dopolnje- 
vanje in širjenje znanj ter usposabljanje delavcev. Izvajanje usposabljanja 
z delom in izpopolnjevanja po programih, za katere« strokovni svet posebne 
izobraževalne skupnosti ne bi dal strokovnega mnenja, bi jemalo takemu 
usposabljanju vrednost in ne bi v zadostni meri afirmiralo te oblike usmerje- 
nega izobraževanja. Treba je tudi poudariti, da strokovni svet posebne izobra- 
ževalne skupnosti ni organ izven organizacij združenega dela, ampak je kot 
organ posebne izobraževalne skupnosti njihov lastni strokovni organ, na kate- 
rega delovanje lahko vplivajo. 

Ob predlaganem amandmaju Zakonodajno-pravne komisije Skupščine 
SR Slovenije pa se je odprlo vprašanje, ali si je treba za vsak program za iz- 
popolnjevanje in usposabljanje pridobiti mnenje strokovnega sveta posebne 
izobraževalne skupnosti. Če interpretiramo 4. odstavek 6. člena predloga za- 
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kona, ni mogoče šteti za usposabljanje z delom tisto usposabljanje, ki omogoča 
le pridobitev zmožnosti za opravljanje posameznih opravil in seznanitev de- 
lavcev s posamičnimi operacijami v delovnem procesu. Da v praksi ne bi pri- 
hajalo do različnih tolmačenj te določbe, predlaga skupina nov četrti odsta- 
vek, v katerem se konkretno opredeljujejo programi, za katere ni potrebno 
pridobiti mnenje ustreznega strokovnega sveta posebne izobraževalne skup- 
nosti. 

2. Na podlagi stališč in predlogov Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije je skupina proučila celotno poglavje, ki ureja pogoje za vključi- 
tev v izobraževanje. 64. a člen vsebinsko zajema amandma Zakonodajno-prav- 
ne komisije Skupščine SR Slovenije. S tem amandmajem se na splošno urejajo 
pogoji, ki jih mora izpolnjevati udeleženec izobraževanja pri vključevanju 
v izobraževanje po določenem vzgojno-izobraževalnem programu oziroma pri 
vključevanju v izbirne dele tega programa. Pri tem je posebno pomembna 
vloga posebne izobraževalne skupnosti. Uporabniki in izvajalci v njej določijo 
programe, ki so ustrezni za nadaljnje izobraževanje v programu enake ali raz- 
lične zahtevnosti, glede na naravo izobraževanja pa tudi vrsto in obseg delov- 
nih izkušenj, ki jih mora imeti kandidat, da se lahko vključi v vzgojno-izo- 
braževalni program. Poleg tega pa morajo določiti tudi vrsto in obseg znanj, 
ki jih morajo obvladati kandidati, ki nimajo zaključenega ustreznega pred- 
hodnega programa. Taka določba zavezuje uporabnike in izvajalce v posebnih 
izobraževalnih skupnostih, da uredijo vse vrste prehajanja iz manj v bolj zah- 
tevne programe, pa tudi prehajanja iz ene smeri v drugo. Eno temeljnih izho- 
dišč pri oblikovanju sistemov usmerjenega izobraževanja je omogočiti kandi- 
datom vključitev v izobraževanje na podlagi znanja, ki jim omogoča uspešno 
nadaljevanje izobraževanja v kateremkoli programu oziroma smeri izobra- 
ževanja. Kandidati lahko nadaljujejo izobraževanje v zahtevnejšem vzgojno- 
izobraževalnih skupnostih, da uredijo vse vrste prehajanja iz manj v bolj zah- 
nem predhodnem programu, ali pa so s preizkusom znanja dokazali, da obvla- 
dajo znanja, ki so potrebna za vključitev v izobraževanje po določenem pro- 
gramu. To načelo je izpeljano pri vključitvi v izobraževanje po programih 
srednjega izobraževanja, po nadaljevalnih programih srednjega izobraževanja 
in po programih za pridobitev višje oziroma visoke izobrazbe. To je navedeno 
v amandmajih k 66., 67. in 68. členu. 

V posameznem vzgojnoizobraževalnem programu za pridobitev višje ali 
visoke strokovne izobrazbe se lahko določi, da morajo tudi tisti kandidati, ki 
so končali izobraževanje po ustreznem predhodnem izobraževanju, dokazati 
s preizkusom znanja, da obvladajo znanja iz posameznih predmetov ali skupin 
predmetov in praktična znanja, Ta znanja morajo dokazati pri preizkusu zna- 
nja tudi tisti kandidati, ki se niso izobraževali po ustreznem predhodnem pro- 
gramu oziroma sploh nimajo končanega predhodnega programa izobraževanja. 
S tem pa ni mišljeno, da bodo ti kandidati opravljali dva preizkusa znanja, ker 
bodo v preizkus znanja vključena ta znanja iz posameznih predmetov ali sku- 
pin predmetov kot sestavina enotnega obsega takega preizkusa znanja. Vse- 
bino preizkusa znanj, ki jih morajo dokazati kandidati, določi Strokovni svet 
SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje, in sicer takrat, kadar je potrebno 
preveriti taiko imenovana splošna znanja, strokovni sveti posebnih izobraževal- 
nih skupnosti pa kadar gre za preverjanje tako imenovanih ožjih strokovnih 
znanj in praktičnih znanj. 
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3. Medzborovska skupina je še enkrat proučila amandmaje k 99. členu ter 
oblikovala svoj amandma k temu členu. Pomanjkljivost tega člena je bila v 
tem, da je urejal le ponavljanje v okviru iste usmeritve, ni pa uredil vpraša- 
nja večkratnega prehajanja v druge smeri ali v drugi vzgojnoizobraževalni 
program. Zato je v dodatku k drugemu odstavku tega člena medzborovska 
skupina oblikovala amandma, ki določa, da se za ponavljanje šteje tudi spre- 
memba smeri ali vzgojnoizobraževalnega programa zaradi neizpolnitve ob- 
veznosti v prejšnjem programu oziroma smeri. S tem je dana dejansko le 
enkratna možnost ponavljanja oziroma prepisa v srednjem izobraževanju in 
enkratna možnost ponavljanja oziroma prepisa v visokem izobraževanju. Sku- 
pina je z amandmajem za nov tretji odstavek oblikovala določbo, ki omogoča 
udeležencem izobraževanja iz dela ali ob delu nadaljevanje izobraževanja ali 
ponovno vključitev v vzgojnoizobraževalni program, ne glede na to, če je do- 
ločena oseba že kot učenec oziroma študent izkoristil možnost do enkratnega 
ponavljanja. Če te določbe ne bi bilo, bi bilo mogoče dosedanje določbe razla- 
gati tudi tako, da nimajo tisti, ki so se vključili v delo ter so delali, nikakršne 
možnosti več za izobraževanje kadarkoli pozneje. 

4. Medzborovska skupina delegatov je na svoji zadnji seji, na predlog Za- 
konodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije ponovno proučila amand- 
maje k 182. in 183. členu predloga zakona ter s tem v zvezi tudi 186. člen pred- 
loga zakona, ki urejajo izvolitev v naziv, odvzem naziva ter sestavo in na- 
čin dela habilitacijske komisije. Pri tem je menila, da bi bilo precej ustrez- 
neje, da odgovornost za izvolitev v naziv v mnogo večji meri prevzame svet 
visokošolske temeljne organizacije, ki je sestavljen tako, da je v njem zago- 
tovljeno uresničevanje posebnega družbenega interesa s soodločanjem delega- 
tov uporabnikov, ustanoviteljev ter organov družbenopolitične skupnosti in 
družbenopolitičnih organizacij tudi pri izvolitvi kandidatov v naziv. 

Skupina je oblikovala amandma k zadnjemu odstavku 182. člena, po ka- 
terem si je dolžan svet visokošolske temeljne organizacije pred odločitvijo 
o izvolitvi v naziv pridobiti mnenje habilitacijske komisije, ki je glede na svo- 
jo sestavo poseben družbeni organ ter kot taka daje mnenje oziroma oceno o 
primernosti kandidata za izvolitev v naziv po kriterijih, opredeljenih v 179. 
členu predloga zakona, s čimer se zagotavlja enotna politika pri izvolitvi v na- 
zive na vseh visokošolskih temeljnih organizacijah. Glede na sestav sveta 
visokošolske temeljne organizacije in glede na funkcijo habilitacijske komisi- 
je, pa ni potrebno, da je njeno mnenje za svet visokošolske temeljne organi- 
zacije obvezno. Amandma k 183. členu predloga zakona, s katerim je predla- 
gana drugačna sestava habilitacijske komisije, je medzborovska skupina že za- 
vrnila, vendar je še enkrat proučila razloge, ki so vodili predlagatelje tega 
amandmaja k predložitvi drugačne sestave. Pri tem je menila, da ni mogoče 
habilitacijske komisije pojmovati kot organa sveta univerze ter zato uveljav- 
ljati tripartitne sestave v tem organu, ampak je menila, da je habilitacijska 
komisija organ posebne vrste. Predlaga pa zborom drugačen način volitev po- 
lovice članov habilitacijske komisije z amandmajem, katerega vsebina je v 
tem, da polovico članov habilitacijske komisije voli Skupščina SR Slovenije na 
predlog Republiške konference SZDL Slovenije iz vrst družbenopolitičnih in 
drugih javnih delavcev. To pa je terjalo tudi oblikovanje amandmaja k preo- 
stalim odstavkom v tem členu. 

Poleg teh vprašanj pa je medzborovska skupina delegatov še enkrat pro- 
učila možnost uvedbe sodnega varstva zoper odločitev o izvolitvi v naziv. Pri 
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tem je menila, naj se sodno varstvo uvede proti odločitvi sveta visokošolske 
temeljne organizacije o izvolitvi v naziv. Na osnovi take opredelitve je med- 
zborovska skupina oblikovala amandma k 182. členu v obliiki novega petega 
odstavka, ki ureja sodno varstvo kandidatov za izvolitev v naziv. 

Seveda pa je bilo nujno, glede na tako preoblikovana člena 182. in 183., 
predvideti tudi možnost, da habilitacijska komisija predlaga Skupščini SR 
Slovenije presojo odločitve sveta visokošolske temeljne organizacije o izvolitvi 
v naziv, kadar ni upošteval mnenja habilitacijske komisije. Medzborovska 
skupina delegatov je sprejela tudi stališče, da mora biti tudi negativno stališče 
habilitacijske komisije obrazloženo, še zlasti zato, ker se odgovornost za izvo- 
litev prenaša na svet visokošolske temeljne organizacije. Analogno s temi 
amandmaji pa je bilo potrebno oblikovati tudi 186. člen predloga zakona, ki 
ureja odvzem naziva. 

5. 2e na svoji 1. seji je medzborovska skupina delegatov predlagala, skla- 
dno tudi s stališči Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, naj pred- 
lagatelj ponovno prouči, ali so dejansko zagotovljeni vsi pogoji za začetek uva- 
janja vzgojnoizobraževalnih programov srednjega izobraževanja po tem za- 
konu v šolskem letu 1980/81. Pri tem je opozorila na izdelavo vzgojnoizobra- 
ževalnih programov, zagotavljanje in usposabljanje zadostnega števila peda- 
goških kadrov, na vprašanja usklajevanja mreže šol in druga pomembna vpra- 
šanja. Na podlagi tega je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil nov 
amandma k 215. členu glede postopnega uvajanja izobraževanja za pridobitev 
strokovne izobrazbe po tem zakonu, s katerim je medzborovska skupina dele- 
gatov soglašala. Ker je nekaterim določbam poglavja o prehodnih določbah 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dal nove amandmaje, je medzborovska 
skupina delegatov odstopila od amandmajev k 215. in 216. členu ter soglašala 
tudi z novo oblikovanimi amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k 216. in 223. členu. 

Medzborovska skupina delegatov predlaga zborom, naj njene amandmaje 
sprejmejo ter naj ne sprejmejo amandmajev, ki jih je skupina zavrnila že v 
svojih poročilih ter razloge za zavrnitev tudi utemeljila v obrazložitvi. 

Iz obeh poročil medzborovske skupine, poročila Zakonodajno-pravne ko- 
misije in vsebine amandmajev, ki jih glede prehodnih določb predlaga Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, izhaja, da so v celoti upoštevana stališča in pred- 
logi k predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju, ki jih je sprejel Druž- 
benopolitični zbor na seji dne 25. marca 1980. leta. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa tovariš Vindiš. 
Želi predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije še obrazložiti 

amandmaje Izvršnega sveta in opredelitve do amandmajev medzborovske sku- 
pine? (Da.) 

Besedo ima tovariš Dušan Sinigoj. 

Dušan Sinigoj: Tovarišice in tovariši! Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je obravnaval amandmaje medzborovske skupine delegatov k pred- 
logu zakona o usmerjenem izobraževanju in v svojem poročilu obvestil Skup- 
ščino SR Slovenije, da soglaša z vsemi amandmaji in tudi s poročilom Zako- 
nodajno-pravne komisije. 

V poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je izraženo edino ne- 
soglasje z amandmajem medzborovske skupine delegatov k 174. členu pred- 
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loga zakona, ki opredeljuje, da je lahko vzgojitelj, kdor ima visoko ali višjo 
izobrazbo. Ta amandma je povzela medzborovska skupina po amandmaju dele- 
gatov ljubljanskih občin v Zboru združenega dela in skupine delegatov Skup- 
ščine mesta Ljubljane v Zboru občin. Čeprav skupina utemeljuje, da je amand- 
ma redakcijske narave, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije opozarja na ma- 
terialne posledice, ki bi jih povzročilo sprejetje amandmaja, saj bi kljub se- 
danjemu stanju, ko je v domovih za učence še približno 20 % vzgojiteljev s 
srednjo izobrazbo, uveljavili v programih storitev po pravilu visoko strokov- 
no izobrazbo za vse, kar bi pomenilo bistveno zvišanje normativov in seveda 
tudi bistveno povečanje obsega sredstev za dijaške domove. Prav tako pa v 
celotnem predlogu zakona povsod, kjer odpiramo možnosti, da bi zahtevnejša 
vzgojnoizobraževalna dela opravljali tudi kadri z zahtevnejšo stopnjo izobraz- 
be, govorimo le o minimalnem pogoju. Na primer v 175. členu o delavskih 
univerzah in izobraževalnih centrih je določeno, naj ima učitelj najmanj višjo 
strokovno izobrazbo, učitelj praktičnega pouka najmanj srednjo, po 173. čle- 
nu knjižničar najmanj višjo in laborant najmanj srednjo izobrazbo itd. Tako 
v mnogih primerih omogočamo, da bi za zahtevnejša opravila in glede na 
naravo vzgojnoizobraževalnega dela uporabniki in izvajalci določili, da dolo- 
čene sestavine vzgojnoizobraževalnih programov opravljajo delavci z visoko 
strokovno izobrazbo. Predlog zakona omogoča, da se v vzgojnoizobraževalnem 
programu določa vrsta in stopnja izobrazbe za učitelje in druge delavce. Ker 
vzgojni program za domove sprejema Strokovni svet SR Slovenije po pred- 
hodnem mnenju Izobraževalne skupnosti Slovenije v skladu z zakonom, bo 
mogoče hkrati s tem sprejemati tudi vrsto in stopnjo izobrazbe vzgojiteljev v 
skladu z zakonom, kar pomeni, da ne bo mogoče določiti manj kot višjo izo- 
brazbo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, naj 
ne sprejme amandmaja, ampak prvotno besedilo tega člena, ki se glasi: »Vzgo- 
jitelj je lahko, kdor ima najmanj višjo strokovno izobrazbo.« 

Na današnji seji pa je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije obravnaval 
še poročilo medzborovske skupine in podprl dopolnilne predloge in amandmaje 
k 45., 64. a, 66., 67., 68., 69., 75., 96., 99. in 108. členu. Prav tako soglaša s pre- 
čiščenim besedilom amandmajev k 182., 183. in 186. členu, ki obravnavajo vlo- 
go in funkcijo habilitacijske komisije. 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona na seji 25. marca 1980. leta zadolžil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
da do končnega odločanja o predlogu zakona oceni, ali je možno izpolniti po- 
goje za postopno uveljavljanje zakona, kot je predvideno v 215. členu pred- 
loga zakona. Pri tem je zbor posebej poudaril, da zahteva izpeljava načel za- 
kona v praktični izobraževalni politiki temeljite vsebinske, kadrovske, organi- 
zacijske in materialne priprave in so zato v predlogu zakona posebej pomemb- 
ne prehodne določbe glede oblikovanja vzgojnoizobraževalnih programov in 
njim prirejene mreže vzgojnoizobraževalnih organizacij, glede ustanovitve in 
delovanja posebnih izobraževalnih skupnosti in strokovnih svetov v njih ter 
priprave srednjeročnih planov vzgojnoizobraževalnih organizacij in samoup- 
ravnih interesnih skupnosti. 

V skladu s tem stališčem je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred da- 
našnjo obravnavo predloga zakona o usmerjenem izobraževanju ponovno pro- 
učil, kako naj bi se izpolnjevali pogoji za uveljavljanje zakona, zlasti pa še 
pogoji za uveljavljanje novih vzgojnoizobraževalnih programov v prvih let- 
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nikih srednjih in visokih šol v s,kladu z 215. členom predloga zakona. Na pod- 
lagi informacij in poročil Izobraževalne skupnosti Slovenije, Zavoda SR Slo- 
venije za šolstvo ter Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo je ugotovil, da so strokovni pogoji, katerih nosilca sta zlasti 
Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje ter Zavod SR Slo- 
venije za šolstvo, že v veliki meri izpolnjeni, prav tako pa so v veliki meri pri- 
pravljene tudi strokovne podlage za zagotovitev tistih pogojev, ki jih mora- 
jo zagotoviti uporabniki in izvajalci v posebnih izobraževalnih skupnostih 
ter Izobraževalni skupnosti Slovenije. 

Tako je Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje sprejel 
smernice za pripravo vzgojnoizobraževalnih programov v usmerjenem izobra- 
ževanju ter učni načrt in predmetnik skupne vzgojnoizobrazbene osnove kot 
obvezne sestavine vseh vzgojnoizobraževalnih programov na začetku srednje- 
ga izobraževanja. V zvezi s skupno vzgojnoizobraževalno osnovo so oblikovane 
tudi druge njene sestavine ter njene prilagoditve. Zavod SR Slovenije za šol- 
stvo je pripravil podroben načrt za usposabljanje učiteljev za uveljavljanje 
skupne vzgojnoizobrazbene osnove. V skladu s tem načrtom se je v letošnjih 
zimskih počitnicah že 1237 učiteljev udeležilo seminarjev, več seminarjev pa 
je predvidenih v aprilu in maju ter med letnimi počitnicami v tem letu tako, 
da bi se do začetka šolskega leta 1980/81 izpopolnjevalo in usposabljalo že okoli 
3000 pedagoških delavcev. 

V okviru Zavoda SR Slovenije za šolstvo se pripravljajo tudi učbeniki, 
potrebni za izvajanje vseh predmetov oziroma predmetnih področij skupne 
vzgojnoizobrazbene osnove. Učbeniki bi v večini bili dotiskani do začetka 
šolskega leta. V posebnih izobraževalnih skupnostih so uporabniki in izvajalci 
sprejeli programske osnove za svoja področja izobraževanja, v Izobraževalni 
skupnosti Slovenije pa za tista področja, kjer posebne izobraževalne skupno- 
sti še niso ustanovljene. 

Na osnovi teh programskih osnov se je v posebnih izobraževalnih skup- 
nostih, v ustreznih republiških upravnih organih in v Izobraževalni skupnosti 
Slovenije oblikoval tudi predlog mreže šol in predlog obsega vpisa v prvi 
letnik srednjih šol v letu 1980/81. 

Izobraževalna skupnost Slovenije je sprejela tudi načrt opremljanja spe- 
cializiranih učilnic za naravoslovne predmete, za obrambo in zaščito ter opre- 
me za izvajanje osnov tehnike in proizvodnje, ki se postopno uresničuje. Prav 
tako tečejo organizacijske in vsebinske priprave za zagotovitev pogojev za 
izvajanje proizvodnega dela in delovne prakse po posebnem načrtu, ki sta ga 
pripravila v sodelovanju z'Zavodom SR Slovenije za šolstvo Gospodarska zbor- 
nica Slovenije in Zveza sindikatov Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tudi ugotavlja, da se je zlasti v zad- 
njem obdobju bistveno razširil krog tistih, ki sodelujejo pri strokovnih pri- 
pravah, na kar kaže že sam podatek, da v strokovnih svetih posebnih izobra- 
ževalnih skupnosti ter v strokovnih komisijah za pripravo novih vzgojnoiz- 
obraževalnih programov sodeluje kar 319 strokovnjakov, tako iz uporabniških 
organizacij in skupnosti iz obeh univerz, strokovnih drušitev in združenj kot 
tudi iz vrst izvajalcev. 

V skladu s temi ugotovitvami Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenju- 
je, da je bilo pri zagotavljanju pogojev za postopno uveljavljanje zakona že 
doslej opravljeno veliko delo, ki pomeni solidno strokovno osnovo za nadalj- 
nje prizadevanje na tem področju. 
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V svoji oceni pa je moral Izvršni svet Skupščine SR Slovenije izhajati iz dej- 
stva, da uveljavljanje načel zakona o usmerjenem izobraževanju ni mogoče ra- 
zumeti le kot reformo šolskega sistema v ožjem pomenu besede, ampak kot re- 
formo, ki naj izhaja iz spremenjenih družbenoekonomskih odnosov, ki morajo 
prerasti dosedanja, v bistvu še vedno na proračunski miselnosti temelječa raz- 
merja, ter dejansko uveljavljati neposrednejše pravice in odgovornosti delav- 
cev za načrtovanje in izvajanje usmerjenega izobraževanja. Pri takem razume- 
vanju preobrazbe vzgoje in izobraževanja pa ni logoče mimo dejstva, da so 
novi družbenoekonomski odnosi in samoupravna razmerja na vzgojnoizobra- 
ževalnem področju, kot jih opredeljuje zakon o svobodni menjavi dela na 
področju vzgoje in izobraževanja, šele začenjajo uveljavljati, povsem na za- 
četku pa so zlasti na področjih, kjer še niso ustanovljene posebne izobraževalne 
skupnosti. Tako vse dejavnosti in področja dela še niso sposobna v celoti pre- 
vzemati vseh obveznosti pri načrtovanju in uresničevanju usmerjenega izobra- 
ževanja, posebej še ob dejstvu, da so posebne izobraževalne skupnosti in nji- 
hovi strokovni sveti v zadnji fazi priprave zakona o usmerjenem izobraževanju 
dobili še nekatere pomembne dodatne funkcije. 

Posledice takšnega stanja se kažejo zlasti v tem, da zagotavljanje kadrov- 
sko-izobraževalnih potreb ter planiranja razvoja usmerjenega izobraževanja 
še ni na ustrezni kvalitetni ravni in ne daje povsem ustreznih osnov za dolo- 
čanje vrste zahtevnosti in vsebine izobraževanja na posameznih področjih zdru- 
ženega dela. 

Tako programske zasnove, ki so jih sprejele posebne izobraževalne skup- 
nosti še vedno v pretežni meri izhajajo iz še ne dovolj proučenih izobrazbenih 
zahtev sodobnih proizvodnih in delovnih procesov ter vsestranskega razvoja 
osebnosti v socialistični samoupravni družbi. Na to kaže tudi veliko število 
pripomb in predlogov iz javne razprave o programskih zasnovah. Zaradi tega 
v precejšnjem številu usmeritev ne bo mogoče pripraviti vzgojno-izobraževalnih 
programov v celoti, kar pa seveda postavlja udeležence izobraževanja v teh 
programih v negotov položaj, saj jim na začetku izobraževanja ne bi bili po- 
vsem jasni posamezni pogoji in možnosti izobraževanja v izbrani stroki ozi- 
roma področju dela. Poleg tega pa bi le delno oblikovani programi otežkočili 
uveljavljanje svobodne menjave dela. 

Na drugi strani pa se posledice že uveljavljanih novih družbenoekonomskih 
odnosov kažejo v težavah pri opredeljevanju obsega usmerjenega izobraževa- 
nja, usklajevanju zmogljivosti in mreže in pri njihovi razporeditvi v skladu s 
potrebami združenega dela in družbe v celoti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je potrebno zagotoviti več 
časa za uveljavitev novih družbenoekonomskih odnosov in samoupravnih raz- 
merij na področju vzgoje in izobraževanja, kar bo hkrati z nastajanjem in 
usklajevanjem planskih dokumentov za novo srednjeročno obdobje od 1981 do 
1985. leta omogočilo zlasti temeljitejšo pripravo vseh vzgojnoizobraževalnih 
programov v celoti ter sporazumevanje o izobraževalnih zmogljivostih ter nji- 
hovi razmestitvi. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z amandmaji k 215., 216. in 223. členu 
tega zakona o usmerjenem izobraževanju, ki ste jih prejeli z gradivom za da- 
našnjo sejo, predlaga glede postopnega uvajanja novih vzgojno-izobraževalnih 
programov v srednjem izobraževanju oziroma visokem izobraževanju prožnejšo 
rešitev, na podlagi katere zakon zavezuje uporabnike in izvajalce, da začnejo 
uvajati nove vzgojnoizobraževalne programe v prve letnike srednjih šol s šol- 
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skim letom 1981/82 oziroma v prve letnike višjih in visokih šol v šolskem letu 
1985/86, hkrati pa omogoča uporabnikom in izvajalcem, da na tistih področjih, 
na katerih bodo zagotovljeni ustrezni pogoji, vse programske usmeritve, uskla- 
jena mreža šol ter usposobljeni učitelji, začnejo uveljavljati nove vzgojnoiz- 
obraževalne programe že v šolskem letu 1980/81 oziroma 1984/85. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije posebej poudarja, da predlagani 
amandmaji ne pomenijo odlaganja reforme, ta je namreč že v polnem teku, 
ampak so le izraz težnje, da z intenzivnim družbenopolitičnim in strokovnim 
delom zagotovimo postopno toda učinkovito in uspešno praktično uveljavitev 
vseh načel preobrazbe vzgoje in izobraževanja, ki je v svojem najglobljem bi- 
stvu sestavina, pogoj in rezultat širše družbene preobrazbe. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Šinigoj. Pričenjam 
razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaklju- 
čujem razpravo. Ne zaMjučujem pa te točke dnevnega reda, dokler ostali zbori 
ne sprejmejo zakona in na ta način izkazujemo svojo zainteresiranost v skladu 
s stališči, ki smo jih sprejeli. Ko bom prejela obvestila o odločitvah v vseh treh 
zborih, se bomo vrnili na to točko. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.35 in se je nadaljevala ob 9.40.) 

Predsednica Tina Tomlje: Vračamo se na točko, ki smo jo prej pre- 
kinili, in sicer na predlog zakona o usmerjenem izobraževanju. 

Strokovna služba Skupščine SR Slovenije me je obvestila, da sta Zbor 
združenega dela in Zbor občin sprejela predlog zakona v takem besedilu, kot 
sta ga predlagala medzborovska skupina in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
s tem, da nista upoštevala predloga Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
174. členu, medtem ko je Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije sprejela 
vse predloge medzborovske skupine in hkrati tudi predlog Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije glede 174. člena. Tako je nastala razlika med tremi 
zbori, ki enakopravno obravnavajo in sprejemajo predlog tega zakona v zadnji 
fazi in je potrebno to medzborovsko uskladiti. Ker pa sodim, da to vprašanje 
nima zveze s predlogi in stališči, ki jih je predložil Družbenopolitični zbor kot 
zainteresirani zbor k temu predlogu zakona, in na to nima neposrednega vpliva, 
ter je vprašanje soglasja pristojnih treh zborov, bi lahko Družbenopolitični zbor 
s tem zaključil tudi to točko dnevnega reda. 

Zato na podlagi obvestil Zbora združenega dela, Zbora občin in skupščine 
Izobraževalne skupnosti Slovenije ugotavljam, da so pristojni zbori sprejeli 
predlog zakona o usmerjenem izobraževanju v skladu s stališči in predlogi, ki 
jih je Družbenopolitični zbor sprejel na podlagi 88. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije kot zainteresiran zbor na svoji 31. seji 25. marca in 9. 
aprila 1980. 

S tem zaključujem 31. sejo Družbenopolitičnega zbora. 

(Seja zbora je bila končana ob 9.45.) 
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(2. aprila 1980) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
32. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščne SR Slovenije. 

Svojo odsotnost s seje so opravičili: Vlado Beznik, Vito Habjan, Miran 
Potrč, Miloš Prosenc, Dino Pucer, Stane Repar, Viktor Stopar, Janko Ževart, 
Silva Skerbec in Štefanija Zagmaister. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je umaknil predlog za izdaio zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti in predlog za izdajo zakona o dopolnitvi obrtnega zakona. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve ni dala zboru nobenega predloga. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. poročilo o poteku planskih aktivnosti in o problemih usklajevanja raz- 

voja v SR Sloveniji; 
2. informacija o uresničevati j u nalog in usmeritev iz resolucije o politiki 

izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1980; 
3. informacija o nekaterih negativnih pojavih na področju zaposlovanja; 
4. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu; 
5. predlog periodičnega delovnega načrta Družbenopolitičnega zbora Skup- 

ščine SR Slovenije za II. trimesečje 1980, 
6. predlogi in vprašanja delegatov. 
Družbenopolitični zbor obravnava 4. točko dnevnega reda tako, da spre- 

jema stališča na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. 
člena poslovnika zbora. Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnev- 
nega reda? (Nihče.) Ker ne predlaga nihče nobene spremembe in dopolnitve 
dnevnega reda, ugotavljam, da je zbor sprejel dnevni red. 

Obveščam delegate, da bomo na skupnem zasedanju vseh zborov poslušali 
uvodno obrazložitev k poročilu o poteku planskih aktivnosti in o problemih 
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usklajevanja razvoja v SR Sloveniji, ki jo bo podal tovariš Vitja Rode, pod- 
predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednik Odbora Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije za družbenoekonomsko ureditev, za druž- 
beni plan in razvoj in uvodno obrazložitev k informaciji o uresničevanju na- 
log in usmeritev iz resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slove- 
nije v letu 1980, ki jo bo podal tovariš Jože Hujs, podpredsednik Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije in predsednik Odbora Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije za tekočo gospodarsko in socialno politiko. 

Zato prekinjam sejo Družbenopolitičnega zbora in vabim delegate v veliko 
dvorano republiške Skupščine. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 10.45.) 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na poročilo o poteku 
planskih aktivnosti in o problemih usklajevanja razvoja v SR Sloveniji. 

Poročilo je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. V zboru je po- 
ročilo obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose. Danes smo prejeli na 
klop predlog sklepa, ki naj bi ga zbor sprejel. Predlagam, da imenujemo de- 
lovno skupino delegatov, ki bo na podlagi razprave predlagala spremembe in 
dopolnitve predloženega sklepa. V to skupino predlagam tovarišico Angelco 
Vrbnjak, tovariša Jožeta Globačnika in tovariša Marka Bulca. Se strinjate s 
predlogom sestave skupine delegatov, ki bi na podlagi razprave dopolnila in 
spremenila predlagani sklep? (Da.) 

Uvodno besedo smo poslušali. Zeli poročevalka Odbora za družbenoeko- 
nomske odnose, tovarišica Vrbnjakova, dopolniti poročilo odbora? (Ne.) Pri- 
čenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajamo 
na 2. točko dnevnega reda. Ista delovna skupina bi predlagala zboru v sprejem 
sklepa k obema točkama dnevnega reda. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
uresničevanju nalog in usmeritev iz resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije v letu 1980. 

Informacijo je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Prav tako je 
k tej točki Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predložil še informacijo o sta- 
nju in aktivnostih na področju pokrivanja izgub. Informacijo so obravnavali: 
Odbor za družbenoekonomske odnose, Komisija Skupščine SR Slovenije za 
družbeno nadzorstvo in Komisija Skupščine SR Slovenije za pravosodje. Tudi 
pri tej točki smo prejeli predlog sklepa, ki naj bi ga zbor sprejel. Zato predla- 
gam, da skupina delegatov, ki smo jo imenovali pri 1. točki, spremlja razpravo 
in po potrebi predlaga spremembe in dopolnitve predlaganega sklepa. Uvodno 
obrazložitev k tej točki smo poslušali. 

Poročevalka Odbora za družbenoekonomske odnose je tovarišica Vrbnja- 
kova. Ali boste dopolnili poročilo? (Da.) Besedo ima tovarišica Angelca Vrbnja- 
kova. 

Angelca Vrbnjak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Ne bom ponavljala stališč in predlogov Odbora za družbenoekonomske 
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odnose, ker so dovolj jasno opredeljena v gradivih, ki ste jih predhodno prejeli. 
-Želela bi le dodati nekaj misli in predlogov, prvič glede investicijskih naložb v 
les tu 1980 in možnosti ali posledic za naslednje srednjeročno obdobje in drugič 
-glede: problema likvidnosti, oziroma nelikvidnosti gospodarstva, o vzrokih in 
posledicah. 

Vlada splošno mnenje, da smo z zakonom o kreditih za investicije, spreje- 
tim na koncu 1979. leta, že izvršili selekcijo ali družbeno verifikacijo namera- 
vanih investicij v 1980. letu. Izredni administrativni ukrepi — poudarjam iz- 
redni — so na podlagi tega zakona zagotovili le delček selekcije v smislu naj- 
nujnejšega lastnega deleža s kreditom, ki ga dobiva gospodarstvo v bankah. 
Vendar je v tem zakonu tudi druga določba, ki je lahko za nekatere tudi brez- 
pomembna, in sicer, v 4. členu, ki zagotavlja nadaljevanje že začetih investicij 
in kritje primanjkljajev. Prav je, da je omogočeno dokončanje investicij, vendar 
ne za vsako ceno in za vsako investicijo. To pa je problem, ki ga želim omeniti. 

Nimam podatkov o številu in vrednosti nedokončanih investicij. Vem le, da 
jih je izredno veliko in da tudi to vpliva na slabo likvidnost gospodarstva v tem 
trenutku. V marcu tega leta šo morale gospodarske organizacije prijaviti vse 
prekoračitve temeljnim bankam in svojim bančnim organizacijam. V gospo- 
darstvu se vprašujemo, kdo bo tisti strokovni in samoupravni organ, ki bo 
obravnaval in ki bo končno odločil, katere od začetih naložb se morajo dokon- 
čati, ko vemo, da imamo le zelo, zelo skromne usmeritve v bančni politiki in 
da moramo opredeliti ekonomske in preostale kriterije razvoja in da tudi ni- 
mamo v tem trenutku še opredeljenega in sprejetega zakona o razširjeni repro- 
dukciji? 

Ko se vprašujemo o tem, kdo bo o tem odločal, se v gospodarstvu tudi zelo 
dobro zavedamo posledic dokončanja zastavljenih investicij v preteklem sred- 
njeročnem obdobju, ko vemo, kako smo usmerjali investicije in kako smo jih 
usmerjali predvsem na kreditnih osnovah in zadolžitvah. Te investicije, če jih 
bomo dokončali tako kot so bile zastavljene, bodo seveda povzročale veliko 
negativnih problemov v še tako dobro zastavljenem usmerjenem naslednjem 
srednjeročnem obdobju, o katerem smo prej govorili v 1. točki. Ponovno bodo 
vplivale na nemoč gospodarstva, pri tem menim predvsem v tem smislu, da bo 
nepravilno zastavljena nadaljnja struktura v nadaljevanjih investicij, pred- 
vsem pa bo to negativno vplivalo zaradi tega, ker dosedanje investicije niso bile 
dovolj ali pa skoraj niso bile usmerjene v izvoz. Prav taiko so zastavljene inve- 
sticije v večini primerov se vedno odvisne od uvoza, predvsem glede reproduk- 
cijskega materiala pa tudi surovin. Veliko je usmeritev v sedanjih investicijah 
le glede zadolževanja tako doma kot tudi v tujini. 

To pomeni, če bomo ^se te investicije dokončali s prekoračitvami, ki nam 
jih povzroča inflacijska stopnja., pomeni to negativni vpliv, ki ga bomo prenesli 
v naslednje srednjeročno obdobje. Te zadolžitve bodo seveda prinesle le ob- 
veznosti za naslednje srednjeročno obdobje, ki jih bomo morali pokrivati iz 
tekoče amortizacije naslednjega srednjeročnega obdobja. To pa seveda pomeni, 
da imamo kaj malo možnosti v naslednjem srednjeročnem obdobju usmerjati 
investicije tako kot želimo in -kot vemo, da bi jih po resolucijah morah. To po- 
meni usmerjanje, prestrukturiranje gospodarstva v tehnično izpopolnjene in- 
vesticije, predvsem v gradbeno popolne investicije in tudi seveda predvsem v 
investicije, ki bi slonele bolj na samofinanciranju gospodarstva in manj na za- 
dolžitvah. 
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To pomeni tudi negativni vpliv, če ga bomo prenesli v naslednje srednje- 
ročno obdobje, ki ga pa sedaj še usmerjamo naprej. Pomeni tudi, da bomo, se- 
veda imeli manjše možnosti zadolževanja sredstev, za katere vemo, da so naj-f- 
kvalitetnejša osnova prihodnjih investicij našega razvoja. Torej, to postavljam 
kot vprašanje, kot predlog pa samo, da je sedaj potrebna aktivnost na vseh 
področjih, predvsem na strokovnih področjih in na samoupravnih osnovah, da 
bomo usmerili nadaljevanje investicij tako, da bodo tudi kvalitetno vplivale 
na naslednje srednjeročno obdobje. Ce bomo zamudili čas, v aprilu namreč 
banke dokončno odločajo o nadaljevanju prekoračitev in nadaljevanju investi- 
cij, potem bo to nepopravljiva posledica v naslednjem srednjeročnem obdobju, 
kot tudi za leto 1980. 

Tovariš Hujs je dobro omenil nekatere vzroke nelikvidnosti, ki so v tem 
trenutku prisotni v negospodarstvu. Že dalj časa čutimo v gospodarstvu stra- 
hotne posledice nelikvidnosti, ki se nanašajo na redno poslovanje tudi tistih 
temeljnih organizacij in tistega dela združenega dela, ki se disciplinirano ob- 
naša tako pri investicijah kot na vseh ostalih področjih. Dejstvo je, da ko en- 
krat postanejo banke nelikvidne, to potem udari nazaj na gospodarstvo in to 
na vse tudi tiste, ki so se disciplinirano obnašali. Menim, da smo sedaj v tem 
obdobju. Zato je seveda potrebno, da ne pavšaliziramo vzrokov nelikvidnosti, 
še manj pa posledic, ki nas čakajo tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju. 
Vzroki nelikvidnosti niso le v neplačanih medsebojnih terjatvah, ker potem 
vendar celotno gospodarstvo ne more biti nelikvidno, ker nekje potem ta de- 
nar je, če gre le za medsebojne terjatve. Vzroki niso le v tem, da se samoup- 
ravnim interesnim skupnostim ni plačevalo toliko, kot je bila poraba. Ta denar 
je vendar nekje likviden in to v tistih bankah, ki kreditirajo gospodarstvo. To 
pomeni, da so vzroki globlji in potrebni podrobne analize. 

Navedla bom predvsem dva vzroka, ki smo ju analizirali v gospodarstvu 
v zvezi s katerima je gospodarstvo potrebno sanacije in ne le ukrepov, ampak 
v pravem smislu sanacije, če hočemo postaviti naslednje srednjeročno obdobje 
na zdrave osnove. Gre predvsem za preteklo investicijsko politiko. Vemo, da 
imamo en poslovni sklad za obratna investicijska Sredstva. Ni bilo nikakršne- 
ga urejanja in še tam, kjer je v gospodarstvu dobro načrtovanje, kjer je go- 
spodarstvo uspelo z dobrimi finančnimi službami in internimi bankami usmer- 
jati načrtovani razvoj, da so se investicije usmerjale le tam, kjer so bile po- 
krite s kvalitetnimi viri, se je gospodarstvo moralo nekako prilagoditi splošni 
miselnosti, ki je vladala predvsem v zadnjih letih srednjeročnega obdobja 
glede investicij, in sicer investirati za vsako ceno v inflacijski dobi, češ to bo 
že nekdo plačal in inflacija bo plačala. Vendar so seveda posledice hujše. To 
je problem, ki je imel izreden vpliv in zelo zanimiva bi bila analiza, slovenska 
ali še boljše jugoslovanska, koliko smo posegli s temi investicijami, ki po dru- 
gi strani celo niso tako rentabilne, kot so bile zastavljene, v lastni obratni 
sklad, ki je služil za pokrivanje blagovnih tokov v enostavni reprodukciji. 

Drugi vzrok je v veliki inflacijski stopnji v preteklih letih. Namreč ta 
inflacijska stopnja je povzročala večji obseg potreb in denarja za iste fizične 
zaloge blaga. To pomeni, da nismo uskladili denarnih tokov z blagovnimi' to- 
kovi in je razumljivo, da tu manjka denar, ki smo ga z drugimi restriktivnimi 
ukrepi investicijske in monetarne politike vendarle kolikor toliko obdržali ne- 
kje na primerni stopnji. Jasno je, da so pri tem nastali primanjkljaji in raz- 
like, ki jih v tem trenutku ne more sanirati samo gospodarstvo, ko je, poleg! 

tega, še tako zelo neakumulativno in akumulacija tako zelo obremenjena. To- 
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rej, ne bo mogoče sanirati tega stanja, ne .da bi sprejeli kakšne večje rešitve. 
Ne bom rekla, da je emisija tista, iki mora to rešiti, ker vemo, da moramo tudi 
na tem področju obdržati restriktivne ukrepe. Vendar, do določene stopnje bo 
treba to spremeniti. 

Moram reči, da je tudi bančna politika v preteklih letih, na katero pa v 
gospodarstvu, kjer smo poznali te vzroke, nismo imeli dovolj vpliva, slonela na 
tej miselnosti investiranja za vsako ceno tudi na račun obratnih sredstev. Pri 
investicijskih programih so se prav mačehovsko obravnavali programi po- 
trebnih obratnih sredstev, ki so bili še tako optimalno izračunani, ne mak- 
simalno, na to inflacijsko stopnjo glede na potrebe investicijskih naložb. Se- 
veda smo danes tam, ko so že tudi vidne posledice nelikvidnosti in tega po- 
manjkanja denarja. 

Predlagam torej, da bi bila najprej potrebna temeljita analiza področja 
obratnih sredstev in vzrokov, ki so vplivali na takšno stanje likvidnosti, po 
drugi strani pa sprejeti ukrepe za sanacijo tega stanja. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovarišica Vrbnjakova! Besedo 
ima tovariš Jože Globačniik. 

Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši delegati! Moj namen je go- 
voriti o dveh vprašanjih, in sicer nekaj o naših investicijskih programih, re- 
kel bi bolj o željah, in na kratko o problemih na področju deviznega trga. 

O tem prvem vprašanju je tovarišica Vrbnjakova že precej razpravljala. 
Pri tem bi, pa rad vzbudil pozornost zbora z dvemi, tremi številkami. Ljub- 
ljanska banka ima za 1080. leto 415 investicijskih zahtevkov v vrednosti 94 
milijard dinarjev. V teh 415 zahtevkih so zajete le tiste investicije, ki so do 
višine 500 milijard starih dinarjev. V treh letih, torej v letih 1976—1979, smo v 
Sloveniji uspeli z lastno akumulacijo in s krediti realizirati za 101 milijardo 
investicij. Drugače povedano. Primerjava pokaže, da dejansko v enem letu iz- 
kazujemo tolikšne investicijske želje, kot smo jih doslej uspeli realizirati v 
treh letih. Ti investicijski zahtevki nad 50 milijonov dinarjev zajemajo 78 od- 
stotkov vseh zahtevkov, 22 odstotkov je pa tistih, ki pomenijo tisto znano raz- 
drobitev investicij na množico subjektov, ki želijo investirati. Če pogledamo 
samo nekaj teh grobih podatkov, potem se mi zdi, da se nam pravzaprav po- 
stavlja več vprašanj. 

Prvič vprašanje, ali in kako v 1980. letu kot pripravljalnem letu za novo 
srednjeročno obdobje v našo investicijsko politiko vključujemo smernice, ki 
smo jih sprejeli za pripravo novega srednjeročnega plana. Pri tem smo rekli, 
kar je znano, naj imajo prednost tiste investicije, ki izboljšujejo našo medna- 
rodno menjavo, ki prispevajo k spreminjanju gospodarske strukture in naj bo 
investicijska aktivnost temu pravzaprav podrejena. 

Ce pa sedaj te podatke primerjamo z usmeritvami v naših smernicah, po- 
tem je seveda značilno to, da pri tem kvantumu investicij manjka primerjal- 
na ocena tega, koliko so te nameravane investicije skladne z družbeno že do- 
govorjenimi usmeritvami. Nasploh pa se da trditi, da večina teh investicij ne 
upošteva izvozne usmerjenosti. Večina investitorjev računa, o čemer je tova- 
rišica Vrbnjakova že govorila, z reprodukcijskim materialom iz uvoza, deloma 
z domačim reprodukcijskim materialom, ampak pri tem nima nobenega zago- 
tovila, da bo na domačem trgu ta reprodukcijski material zares tudi dobila. 
Torej, če s tega vidika gledam na to, potem se mi zdi, da je seveda izredno po- 
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membna navedba, ne vem, če to v sklepu zbora lahko še bolj natančno re- 
čemo, da je nujno potrebno priti do konkretnejših družbenih kriterijev, kot 
osnove za sprejemanje investicijskih odločitev. 

Pri oblikovanju teh družbenih kriterijev, kolikor vemo, sodelujejo Gospo- 
darska zbornica Slovenije in drugi zainteresirani subjekti. Menim, da bi prav- 
zaprav stopnja vključenosti teh kriterijev v smernice za naslednje petletno 
obdobje, morala verjetno v naslednjih fazah dobiti širšo verifikacijo. Verjetno 
bi morala biti celo, rekel bi, sestavni del novega srednjeročnega plana, če ho- 
čemo, da se bo nadaljevala stara logika pri sprejemanju investicijskih odlo- 
čitev. 

Zlasti pa seveda menim, da tako stanje, kakršno je sedaj in ki ga prika- 
zujejo podatki o zahtevkih, gotovo kaže, da je v naši zavesti še vedno infla- 
cijsko razmišljanje, ko računamo s sredstvi, ki jih sami nimamo oziroma ko 
računamo s tujimi sredstvi. 

Pri. tem menim, da bi verjetno že danes lahko rekli, da bi pri pripravi 
kriterijev za širšo družbeno verifikacijo investicij vsekakor morali upoštevati, 
kolikor in na kakšen način predlagane investicije spreminjajo strukturo na- 
šega gospodarstva, koliko in v kakšni smeri spreminjajo in prispevajo k izvoz- 
ni usmerjenosti našega gospodarstva oziroma k racionalni nadomestitvi uvoza. 
Zlasti se mi zdi, da bi bilo izredno pomembno v te kriterije vključiti tudi kri- 
terij, koliko se predlagane investicije vežejo le na kreditni odnos oziroma ko- 
liko so vezane na dohodkovno povezovanje. Zdi se mi namreč, da kolikor upo- 
števamo ta drugi kriterij, potem je že v tem kar precej zagotovila, da bo in- 
vesticijska odločitev smotrnejša. 

Prav tako se mi zdi, da bi bilo treba v teh kriterijih vendarle zapisati, 
kako in v čem upoštevamo, ko govorimo o združenem delu celotne Slovenije, 
nujno samoupravno združevanje sredstev, koliko in kje pa tudi obvezno zdru- 
ževanje dohodka. Zlasti se mi zdi, da bi bilo treba v teh kriterijih še posebej 
reči, da bi določeno prednost celo moral uživati kriterij povezovanja v širši 
jugoslovanski prostor oziroma v enoten jugoslovanski trg. 

Dalje se mi zdi, da bi morali pri teh kriterijih že sedaj v praksi odgovoriti 
na nekatera vprašanja, kot so na primer, od kod bodo investitorji dobili ener- 
gijo. To se praviloma v teh zahtevkih upošteva. Seveda energija je. Ni pa od- 
govora na to, od kod in na kakšen način si jo bo investitor zagotovil in od kod 
bo investitor dobil, kot sem že omenil, reprodukcijski material, od kod bo do- 
bil opremo ali iz domačega trga, iz zahodnega trga ali iz vzhodnega trga, torej, 
kakšna je finančna konstrukcija predvidenih investicij. 

Drugo vprašanje, ki bi vsekakor moralo veljati kot družbeni kriterij, je 
vprašanje, ali si lahko v pogojih stabilizacije dovolimo velik obseg investicij. 
Zdi se mi, da je v skladu s stabilizacijsko usmeritvijo lahko le majhen obseg 
investicij, in sicer take investicije, ki jih bomo začeli in kolikor je le mogoče 
v kratkem času končali in dosegli kolikor se da optimalne rezultate. 

Dalje se mi zdi, da bi mi morali ob pripravah na srednjeročni plan in 
seveda tudi ob določitvi kriterijev, vendarle ugotoviti pri katerih sestavinah 
družbene akumulacije moramo doseči opredelitev te akumulacije z nekaterimi 
drugimi sestavinami, torej to, kar komunisti imenujemo, da je treba doseči 
relokacijo družbenih sredstev. Zdi se mi torej, da se bo enostavno treba spo- 
pasti z dosedanjo prakso, da vsak skrbi samo zase, si priskrbi še, če je mogoče, 
nekaj tujih sredstev, potem pa vse ostane pravzaprav pri starem oziroma pri 
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seštevanju zahtevkov in nato pri tekanju od vrat do vrat zato, da bi se doseg- 
la možnost zadolžitve oziroma graditve na osnovi kredita. 

Skratka, zdi se mi, da bi ob kriterijih in seveda ob pripravah srednje- 
ročnega plana, zlasti pa sporazumov in dogovorov o temeljih planov, morali 
vedeti, kaj moramo v tem srednjeročnem obdobju doseči in hkrati ugotoviti, 
kaj bi bilo sicer še dobro, če bi dosegli, pa morda ne bomo mogli doseči. Po 
mojem mnenju gre za to, da se ob dokončnem nastajanju plana vendar do- 
govorimo, kaj je tisto, kar se mora narediti, kaj pa je tisto, kar bomo morda, 
čeprav ne radi, ampak vendar morali odložiti. Torej, menim, da bi bilo zelo 
dobro, če bi priprave plana pričeli na ta način in tako prispevali k temu, da, po 
mojem mnenju nekoliko razbijemo — naj to tako imenujem — tu in tam se- 
danje idile ob nastajanju srednjeročnega plana. Zdi se mi, da je plan in opre- 
deljevanje ciljev za naslednje srednjeročno obdobje vendar zadeva, ki bi nor- 
malno morala povzročiti ostro soočanje različnih interesov, njihovo usklajeva- 
nje in na ta način potem vzbuditi drugačen interes in tudi drugačen odnos pri 
subjektih v združenem delu. 

Če dovolite, bom govoril še o drugem vprašanju, to je o problemih, ki se 
nanašajo na devizno poslovanje in kreditne odnose s tujino. Zdi se mi, da smo 
morda v Sloveniji še bolj kot kje drugje, v želji, da čim bolj uresničimo zakon 
o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino, poudarjali, naj z deviza- 
mi razpolaga tisti, ki jih ustvarja. Pri tem pa smo enostransko ostali pri sta- 
lišču, naj z devizami razpolaga tisti, ki jih ustvarja, pozabili smo pa na to, da 
67. člen zakona hkrati govori tudi o tem, da devize, ki so bile ustvarjene z 
združevanjem dela in sredstev, pripadajo tistim temeljnim organizacijam 
združenega dela, ki so pri tem proizvodno, finančno ali drugače gospodarsko 
sodelovale. Hočem torej reči, da se mi zdi, da smo na tem področju ustvarili 
določeno »famo« le s tem prvim delom 67. člena tega zakona, in sicer naj gredo 
devize tistemu, ki jih ustvarja, brez družbene odgovornosti do vseh drugih, ki 
so soustvarjali devizni dohodek. Torej posledice takega, po mojem mnenju, kar 
krepko enostranskega pojmovanja sistemskega zakona o deviznem poslovanju 
in kreditnih odnosih s tujino, se seveda kažejo v tem, da si danes razpolagalno 
pravico nad devizami lastijo končni proizvajalci kot svojo izključno pravico, 
ne da bi upoštevali, da so nič drugega kot končni izvoznik, ki je izvozil tudi 
večji ali manjši delež združenih sredstev in dela drugih organizacij združe- 
nega dela. Glede tega je, po mojem mnenju, osnovno protislovje, v katerem se 
danes nahajamo, čeprav seveda s tem nočem reči, da če bi ta problem rešili, 
da bi bilo vse rešeno. Deviz imamo namreč enostavno premalo, ker smo doslej 
pač živeli na račun zaposlovanja. Problemi bodo še naprej ostali, samo bistve- 
no manjši, če se bo kaj na tem področju spremenilo. 

Druga posledica pa se kaže v tem, da imamo opravka z lastniškim obna- 
šanjem pravice do deviz. To pa je mogoče zaradi tega, ker postopka organiza- 
cijsko in samoupravno nismo izpeljali tako, da bi na organiziran način prišli 
do deviz, v skladu z deležem pri njihovem nastajanju, tisti subjekti, ki so so- 
delovali pri njihovem ustvarjanju. 

Nadaljnja posledica se seveda kaže v tem, da se, ob siceršnjem pomanj- 
kanju deviz, uveljavlja povsem navadni tržni lov za devizami. Kar pomeni, 
da tisti, ki prej pride tudi prej melje in si devize zagotovi. Torej, če se sedaj 
postavlja vprašanje, tudi ta problem je zapisan v delovni zasnovi sklepov, po- 
tem je seveda osnovni problem v tem, da v celoti težav na deviznem trgu ne 
bo moč rešiti drugače kot z večjim izvozom. Hkrati se seveda postavlja vpra- 
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šanje, ali smo na tem področju storili vse. 2e v uvodnem ekspozeju je bilo 
danes ugotovljeno, da na primer na področju izplačevanja izvoznih stimulacij 
sedaj razpravljamo šele o tem, Ikako bomo poravnali obveznosti prejšnjega 
leta. Za to leto se pravzaprav še ne iščejo finančne konstrukcije, in tako na- 
prej. Da ne govorim o tem, da se reševanje problemov glede deviznega tečaja 
ni nikamor premaknilo. Torej, družbena klima, da bi z večjim izvozom rešili 
probleme na deviznem tržišču, seveda ni najbolj optimistična. 

Drugi problem, kil je po mojem mnenju, povsem naš in domač, pa je, da 
združevanje deviz ne more biti prepuščeno stihiji. Mora biti dobro organizira- 
no. Vedeti moramo, kaj mora kdo delati, katere so tiste, rekel bi, naravne po- 
vezave pri združevanju deviz, kdo bo vplival na to, da bo do teh povezav pri- 
šlo, in tako dalje. V zvezi s tem moram reči, da bi bilo morda precej boljše, kot 
da nenehno poslušamo, kako smo vsi navdušeni nad 67. členom zakona o de- 
viznem poslovanju, če bi na sejah zborov republiške Skupščine zahtevali sez- 
name vseh tistih, ki so take povezave ustvarili in ki dejansko temeljijo na ti- 
stih osnovah, ki jih predpisuje zakon. Torej, menim, da bi taka organizirana 
aktivnost za združevanje deviz pravzaprav tudi naše družbenopolitične orga- 
nizacije postavila v popolnoma drugačen položaj, kot pa so danes. Danes smo 
vsi bolj ali manj postavljeni v položaj, v katerem se navdušujemo nad tem, 
da so osnove sistema dobre, da so dane, da so sprejemljive, torej sploh niso 
sporne, toda hkrati vsi skupaj nenehno osrtajamo le pri tej splošni ugotovitvi. 
Zdi se mi, da se lahko subjektivni dejavnik angažira res šele takrat, ko imamo 
pred seboj konkretne oblike takih združevanj. 

Zato menim, da bi bilo dobro, če bi se tudi v tem zboru izrekli, da ni naj- 
boljše to, da se, ko gre za operativno delo, ko gre za ustvarjanje naravnih de- 
viznih združevanj, takrat postavimo v položaj, ko »si drug drugemu podajamo 
žogo«, po domače povedano, in sicer Samoupravna interesna skupnost za eko- 
nomske odnose s tujino Gospodarski zbornici, zbornica interesni skupnosti, 
in tako dalje. Skratka, pri tem nam očitno manjka, kot temu pravimo, tistega, 
kar je včasih1 bistvenega pomena, to je ustrezne družbene organiziranosti in 
odgovornosti glede tega, kaj naj kdo dela. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Globačnik. Besedo 
ima tovariš Marko Bule. 

Marko Bule: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Najprej bi rad povedal, da smatram, da je danes tovariš Hujs, podpredsednik 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, dal zelo realno sliko stanja in usme- 
ritev, ki nas čakajo na podlagi teh ocen. S tem v zvezi se seveda pojavljajo 
tudi drugačne ocene, kot smo jih danes slišali od tovariša Hujša, ki bolj dra- 
matično opozarjajo na položaj. Zato menim, da bi bilo dobro, da danes v tej 
smeri nekoliko razpravljamo. 

Namreč, točno je, kot je tovariš Hujs ugotovil, da gibanja kažejo na bla- 
govno-denarna neravnotežja, ki se nadaljujejo in da so inflacijski pritiski še 
vedno zelo visoki in celo višji, kot smo jih predvidevali in da nam v bistvu 
grozi osnovno vprašanje inflacije, ki smo mu v tem letu napovedali odločen 
boj. Vprašanje pa je, ali bomo v tem uspeli ali ne, še posebej, ker so gibanja 
cen, kot skupni izraz vseh teh odnosov, izredno visoka. 

Drugič. Tudi to je točno, da je na področju ekonomskih odnosov, ki so v 
žarišču naše ekonomske in stabilizacijske politike v tem letu, pravzaprav sta- 
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nje tako, da nam sistem ne deluje oziroma deluje deformirano, da je prisot- 
no namesto združevanja deviz prekupčevanje deviz, da ga tako imenujem, ki 
so celo 45 do 50 odstotkov dražje, kot je realen tečaj. 

Tretjič. Dejstvo je, da se republike popolnoma zapirajo vase glede deviz- 
nega poslovanja in težko še govorimo o enotnem jugoslovanskem trgu. Nam- 
reč, tak trg se nam kaže v teh pojavnih oblikah. Dejstvo je tudi, da se dinarski 
odnos celo v medsebojnih poslovnih odnosih in v reprodukcijskih povezavah, 
ki mu je normalno osnovna naša valuta, v bistvu spreminja v deviznega. »Dam 
blago, če mi daš devizo«. »Dam blago, če mi/ storiš kakšno posebno uslugo«. 
S tem se odnosi na tem področju dejansko deformirajo. Ob vsem tem pa je 
vendar na področju ekonomskih odnosov s tujino tudi res, da je izvoz celo 
večji, kot smo ga predvidevali v teh mesecih, da je uvoz manjši, kar smo da- 
nes tudi slišali od tovariša Hujša, vendar pa se zadolžitev Jugoslavije bistveno 
ne zmanjšuje in je pritisk na povečevanje zadolžitev, mimo vseh tistih zaostri- 
tev, o katerih smo govorili meseca decembra 1979. leta, ki so usmerjale na 
zmernejše odnose, še vedno prisoten. To je najkrajše povedano trenutno stanje, 
zaradi katerega tudi prihaja do teh dveh ocen. 

Ena, ki smo jo danes slišali od tovariša Hujša, in druga, da se izgube po- 
večujejo, kar sodi v oceno gibanj. Izgube so tudi v Sloveniji za 46 odstotkov 
večje, prav tako so večje tudi v Jugoslaviji. Glede odnosov pa moramo ugo- 
toviti, da je v tem trimesečju ponovno prisotnih več administrativnih ukre- 
pov kot pa samoupravnega urejanja. Omenjeno je zelo bežno in morda celo 
nedopustno površno gibanje v teh nekaj mesecih. Pojavljata pa se dve oceni. 

Ena je od tovariša Hujša, ki predvsem usmerja na realizacijo dogovorjene 
politike, na zelo premišljene ukrepe in predvsem na spremljanje ob tem, da je 
omenil — nobeno zvonenje ob hudi uri in nobena dramatizacija — po drugi 
strani pa se pojavljajo tudi ocene, ki pa v bistvu položaj, že na podlagi teh gi- 
banj, dramatizirajo, in terjajo hitre ukrepe, čeprav je popolnoma jasno, da v ta- 
kem položaju hitri ukrepi vodijo le k še večjemu administriranju, ker pač druga- 
če ni mogoče. Prav zaradi tega, ker obstojajo take ocene, menim, da je prav, 
da poizkušamo, kolikor se le da, objektivno oceniti položaj in se dogovoriti, 
kako delati naprej, predvsem na tistih področjih, ki smo jih postavili kot 
ogrodje stabilizacijske politike v tem letu. Pri tem pa ne bom omenjal neka- 
terih vprašanj, ki sta jih že navedla govornika pred menoj. 

Naj spregovorim o osnovnem vprašanju, ki smo ga opredelili v stabiliza- 
cijski politiki v tem letu, ki smo jo imenovali politika delitve dohodka. Moram 
reči, da vendarle vsa poročila za današnjo sejo — in to izhaja tudi iz referata 
tovariša Hujša — kažejo, da smo v Sloveniji pravočasno sprejeli dogovor in da 
se vendarle dve tretjini organizacij združenega dela drži dogovora in ga ures- 
ničuje in da so odstopanja le pri nekaterih organizacijah in to večinoma pri 
organizacijah v negospodarstvu. Tovariš Hujs je omenil 31 odstotkov organi- 
zacij glede prvega ukrepa v zvezi z izplačili za januar v razmerju do novem- 
bra prejšnjega leta. Pri tem pa je sedaj teh odstopanj manj. To pomeni, da 
lahko rečemo, kar je bistveno, da se vendar uresničuje ena izmed temeljnih 
politik, ki smo jih sprejeli kot stabilizacijske za 1980. leto, to je politika delitve. 
Pri tem pa je verjetno popolnoma jasno, da taka politika, ki se uresničuje ja- 
nuarja, februarja in marca tega leta, še ni mogla dati kakšnih bistvenih učin- 
kov glede na globalno politiko v tem letu in ni mogla spremeniti negativnih 
trendov, predvsem v blagovno-denarnih odnosih, ni mogla vplivati na zmanj- 
šanje konjunkture, na zmanjšanje povpraševanja in vplivati na stabilizacijska 
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obnašanja tafco, da bi bili rezultati že vidni. Zaradi tega verjetno res ne kaže, 
da bi sedaj predlagali takojšnje sprejetje še dodatnih ukrepov v zvezi s to 
delitvijo, še večjo zaostritev in tako naprej, ampak menim, da to kaže le na 
sam dogovor. Če je res, da se ta že realizira, bi morali dosledno vztrajati na 
realizaciji tudi pri tistih 31 odstotkih organizacij združenega dela, ki so do- 
slej od dogovora odstopale. 

Drugič. Kljub temu, da gre za povečevanje cen in cen življenjskih stroš- 
kov, ki vplivajo na standard, se že kažejo določeni pritiski. Vprašanje je nam- 
reč, ali bomo tako politiko delitve zdržali glede na to, da so osebni dohodki in 
splošna poraba precej vezani tudi na življenjske stroške, ali pa bomo začeli pod 
pritiskom rasti cen popuščati. Menim, da je popolnoma jasno, da sedanja gi- 
banja kažejo, da moramo predvsem dosledno izvajati začrtano politiko in 
učinki bodo zagotovo vidni čez štiri, pet mesecev. To je po mojem mnenju 
eno izmed bistvenih vprašanj, ali bodo ta stabilizacijska razmerja, ki smo jih 
začrtali v obeh resolucijah decembra meseca, dala rezultate. Tako gre pri poli- 
tiki dohodka, kot sem že rekel, predvsem za dosledno vztrajanje na realiza- 
ciji, za odpor zoper pritiske, ki se pojavljajo in za tekoče spremljanje in oce- 
njevanje stanja. 

Drugo vprašanje. Pri tem moram reči, kar je omenil že tovariš Hujs, da 
naj podpisniki dogovora ne spremljajo samo stanje, ampak naj tudi ukrepajo 
zoper tiste organizacije združenega dela, ki se ne držijo dogovora. Menim, da 
je treba doseči solidarnost »pri zategovanju pasu«, ker bo sicer tisti, ki se bo 
obnašal politično oziroma po dogovoru, na koncu potem izpadel, če že ne 
rečem, neumen, pa vsaj kot tisti, ki mu oponesemo, češ zakaj se je pa te po- 
litike držal, če so pa drugi bolje prišli skozi. Zato menim, da je zelo bistveno, 
če se tudi poudari, naj podpisniki dogovora tudi zoper tiste, ki se ne držijo do- 
govorjene politike, ukrepajo. Vsi pa bi se morali držati dogovorjene politike 
delitve, da bi dejansko dosegli popolno solidarnost, kar je pogoj za dosego 
uspešnega konca. 

Nadaljnje vprašanje so investicije, ki so tudi del delitvene politike. Stri- 
njam se s tovarišico Vrbnjakovo, da je gotovo res, da nimamo povsod dovolj 
kriterijev, ampak vendar jih imamo več, kot smo jih imeli. Vendar smo v slo- 
vensko in jugoslovansko resolucijo za to leto vključili kriterije, katere investi- 
cije naj imajo prednost pri dokončanju v tem letu, s katerimi investicijami 
naj v tem letu morda začnemo, če še niso začete, katere gradnje naj se usta- 
vijo in kaj naj se preloži za prihodnje leto. Res je, da zakon o investicijah, 
po mojem globokem prepričanju, ni bil potreben. Ampak, dobro, sprejet je. 
Ta zakon je dodatno k tem kriterijem rešil še nekatere linearne odnose in urav- 
nilovko, vnesel manj samoupravnega odločanja na podlagi kriterijev iz resolu- 
cije in izrazil določeno nezaupnico do investitorjev in samoupravljalcev. Me- 
nim, da sedaj ne gre za to, da razpravljamo, ali je to bilo potrebno, ali ne. Ta 
zakon imamo. Menim, da je bistveno to, da vendar imamo kriterije za politiko 
v tem letu in sicer več, kot smo jih imeli v preteklem letu ali pa v preteklih 
letih. Do 31. marca tega leta morajo, na podlagi dogovorov iz resolucije, kar 
je zakonska obveznost, vsi investitorji, banke in Služba družbenega knjigo- 
vodstva ugotoviti stanje v razmerju do teh kriterijev. Res je, da je bil 31. ma- 
rec pred nekaj dnevi in seveda zaradi tega še ne razpolagamo z vsemi podat- 
ki, ampak menim, da gre za to, da dosledno zahtevamo od investitorjev, bank 
in Službe družbenega knjigovodstva, da ukrepajo na podlagi vseh teh krite- 
rijev, ki smo jih skupno sprejeli. 
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Tovariš Hujs je danes, po mojem mnenju, pravilno poudaril, da je za 
Slovenijo najbolj problematična struktura investicij, čeprav smo tudi v Slo- 
veniji povečali investicije za približno 36 odstotkov nad planom. Namreč, kot je 
rekel tudi tovariš Jože Globačnik, gre za veliko število razdrobljenih investi- 
cij in veliko število investicij, usmerjenih na neprioritetne naloge slovenskega 
plana. Zaradi tega menim, ker imamo kriterije, kaj naj se v tem letu res do- 
konča in pri katerih investicijah naj se ustavi gradnja oziroma odloži, da gre 
za en sam sklep in eno siamo priporočilo in sicer naj se dosledno na podlagi 
vseh teh ugotovitev vztraja pri letos dogovorjeni politiki, če hočemo imeti 
dober štart za novo petletno obdobje. 

Seveda je tudi res, da gre v zvezi s tem tudi za nelikvidnost, ki je bila 
že omenjena. Strinjam se, da bi bilo treba k tem kriterijem dodati še enega, 
na katerega je tovarišica Vrbnjakova upravičeno opozorila. Res je namreč, da 
ne gre pri nelikvidnosti bank le za terjatve in za tistih 56 milijard dinarjev 
neplačanih terjatev, ampak gre pri nelikvidnosti bank predvsem za slabo pla- 
čevanje anuitet za investicije. Sli smo v petletni plan s povsem drugačno kon- 
strukcijo, in sicer 30 odstotkov lastnih sredstev in le 30 odstotkov ali 40 odstot- 
kov združenih sredstev in tuji krediti. Dejanska struktura pa je drugačna, in 
sicer, lastnih sredstev je zelo malo, precej več je kreditnih sredstev. Zaradi 
tega se je ta struktura porušila. Odplačevanje anuitet je zelo majhno* in po- 
meni tam, kjer nimamo sredstev za odplačevanje anuitet, naj bo to dodatni 
kriterij, katerim investicijam v tem letu dati prednost za dokončanje, katere 
pa morda celo ustaviti ali pa odložiti, če nismo prišli že zelo daleč z gradnjo. 

Razpravljal bom še o dveh vprašanjih. Eno je, ki ga je omenil tudi tovariš 
Jože Globačnik, ekonomski odnosi s tujino. Namreč, v zvezi s temi odnosi naj 
povem, da se v bistvu v Jugoslaviji in v svetu, ko ocenjujemo stanje v teh le- 
tih, ni zgodilo ničesar novega. Vse tisto, o čemer smo razpravljali v decembru 
prejšnjega leta, obstaja tudi sedaj. 

Nafta se je, tako kot smo predvidevali, podražila ne samo za 15, ampak 
za 30 odstotkov oziroma celo za 35 odstotkov in to ni nič novega glede na de- 
cember mesec. Vprašanje je le, ali smo tedaj hoteli to upoštevati ali ne. Sedaj 
pa je to dejstvo. Podpisali smo pogodbe, tako da je to na dlani. Tedaj nam je 
bilo popolnoma jasno, da se bodo uvozne cene povečale in toliko kot je bilo 
ocenjeno, so se dejansko tudi povečale. Tedaj je bilo jasno, da se ne moremo 
več občutno zadolževati v tujini, ker smo dosegli limite in da nam zaradi 
podražitve nafte in zvišanja uvoznih cen zmanjka za 30 odstotkov od danega 
volumna in moramo torej za 30 odstotkov več izvoziti, če hočemo doseči zaže- 
lene odnose, ali pa moramo približno za toliko zmanjšati svoje zahteve. To 
je bilo tedaj jasno in to ni nič novega. Novo pa je nekaj, kar sem že omenil, 
namreč, da se deformira sistem odnosov, in sicer v dveh smereh. Prvič, da smo 
plačilno bilanco, ki smo jo po zakonu opredelili predvsem kot plansko' katego- 
rijo in plačilno-bilančne pozicije republik in avtonomnih pokrajin, ki se šte- 
jejo predvsem za plansko kategorijo, upoštevati kot fizične kategorije iz ka- 
terih sedaj izvajamo pravice, ne pa kot devizno bilanco, ki dejansko kaže to- 
kove deviz, priliv in odliv deviz, in ki v bistvu lahko daje pravico. To je prva 
deformacija, do katere je prišlo in ki je postala sedaj kar precej splošna tudi v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, v katerem bilance ob- 
ravnavamo. Delegacija Skupščine SR Slovenije je prejšnji teden v razpravi v 
Zboru republik in pokrajin opozorila na to deformacijo, ki se pojavlja v Zvez- 
nem izvršnem svetu, v Skupščini SFR Jugoslavije in v delegacijah ter v repu- 
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blikah. Po mojem mnenju, če nočemo napačno ukrepati, moramo z zakonom 
pri plačilni bilanci dosledno uveljaviti tisto funkcijo, ki jo dajeta zakon in si- 
stem, pri devizni bilanci pa tisto funkcijo, ki jo daje sistem. V bistvu pa deviz- 
ne bilance sploh nihče ne upošteva. To je ena deformacija. 

Druga deformacija je v tem, da sta se na podlagi takega pojmovanja se- 
daj uveljavili dve usmeritvi. Tako se, po mojem mnenju, na podlagi plačilne 
bilance uvaja fizično bilanciranje, ki v bistvu derogira samoupravne odnose 
in ki preprečuje uresničevanje 67. in 68. člena zakona o deviznem poslovanju 
in dohodkovno povezovanje za ustvarjanje deviz. 

Naj navedem konkreten primer. Tovarna cigaret v Skopju izvaža ciga- 
rete v Grčijo in Turčijo. V teh cigaretah je filter iz domžalske tovarne sani- 
tetnega blaga. Organizacija združenega dela — Tovarna cigaret v Skopju — 
normalno samoupravno dohodkovno priznava tovarni v Domžalah tisti delež 
deviz, ki ga dosega. Vendar, ker se izvoz te skopslke tovarne bilancira v pla- 
čilni bilanci Makedonije, tudi pravica te tovarne, da bi za to dobila določen 
reprodukcijski material, nič ne pomeni, ker je pač ta priliv fizično bilanciran 
v Makedoniji in v Sloveniji. 

Naj navedem podoben problem v zvezi s slovenskimi delovnimi organi- 
zacijami. Ker je fizični priliv v tovarni »IMV« v Novem mestu bilanciran v 
slovenski plačilni bilanci in v slovenski Samoupravni interesni skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino, potem kooperant iz Hrvaške za posamezne dele 
proizvodov ne more to realizirati, čeprav mu »IMV« priznava v medsebojnih 
odnosih del deviz, in sicer zaradi tega, ker se je pač uveljavilo fizično bilan- 
ciranje deviznega priliva kar preprečuje samoupravne odnose. To je drug 
velik problem, ki ga verjetno moramo sedaj ponovno obravnavati, ker pelje v 
nesmisel, ker preprečuje samoupravne odnose, po drugi strani pa zapira repu- 
blike v meje republik, trga odnose na jugoslovanskem trgu in trga reproduk- 
cijske celote. 

Tretji problem, ki ga je danes omenil tovariš Hujs je problem kvartalne 
bilance. Namreč, v decembru prejšnjega leta smo se v Zboru republik in po- 
krajin pri usklajevanju dogovorili, da kvartalne bilance ne morejo pomeniti 
fizičnega plana, ampak so to v bistvu elementi za spremljanje in za dodatno 
obnašanje. Dogovorili smo se tudi, da mora kvartalno bilanco določiti samo- 
upravna interesna skupnost, kar pomeni združeno delo, na podlagi svojih pla- 
nov in realizacije. Položaj pa se je spremenil s tem, da je v bistvu sedaj kvar- 
talno bilanco, ki naj velja za slovensko, kot je danes poudaril tovariš Hujs, 
Zvezni izvršni svet anuliral in predložil svojo, kot izraz nezaupnice združene- 
mu delu pri ustvarjanju deviz, kot izraz skrbi edinega skrbnika države, da bo- 
do uresničeni odnosi v izvozu in uvozu, čeprav je evidentno, da še tisoč urad- 
nikov v Zveznem sekretariatu za ekonomske odnose s tujino ne more tega 
urediti, če tega ne uredi združeno delo samo v medsebojnih dohodkovnih po- 
vezavah in medsebojnih dogovorih. To je tretji element deformacije, ki je 
vzrok za taka gibanja, o čemer je govoril tudi tovariš Jože Globačnik. 

Seveda je slabega obnašanja bilo v preteklosti veliko tudi v Sloveniji, 
ko smo predvsem uvažali, izvažali pa presežke, in sicer ne celotne proizvod- 
nje, pač pa smo izvažali tako kot vsa Jugoslavija, pri čemer so bili 53% ce- 
lotnega izvoza Jugoslavije reprodukcijski materiali in surovine, ob tem, ko se 
zavzemamo, da moramo celo kot dejavnosti posebnega pomena izgraditi ob- 
jekte za izdelavo reprodukcijskega materiala in pridobivanje surovin v Jugo- 
slaviji, in sicer, tam kjer so za to dani pogoji in tam kjer niso in ob tem, da 
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je le 18 odstotkov v strukturi izvoza oprema in 26 odstotkov končnih izdelkov 
blaga za široko porabo. To pomeni, da gre za popolnoma deformirano struk- 
turo. 

Seveda je v takem položaju v tem letu prišlo do velikih problemov in je 
zaradi tega Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino 
uvedla tako imenovani »zeleni zmaj«, kot ga sama imenuje, ki pomeni, mimo 
dogovorjenih pravic, ne dajanje pravic, kar ni v skladu z novo dolgoročnejšo 
usmeritvijo. Sedaj pa je ta skupnost v dilemi, ali naj ta »zeleni zmaj«, ki po- 
meni v bistvu začasno dodatno restrikcijo in ne uveljavljanje samoupravnih 
pravic, dogovorjenih meseca decembra v prejšnjem letu v sami samoupravni 
interesni skupnosti, velja naprej, ali pa se je treba vrniti k samoupravno do- 
govorjenim planom organizacij združenega dela v ekonomskih odnosih s tujino 
in k samoupravnemu sporazumu, v katerem so opredeljeni kriteriji. Menim, da 
je evidentno, da je treba storiti vse, da bi se ta »zeleni zmaj« odpravil in naj 
bo osnova tudi na tem segmentu ekonomskih odnosov s tujino ne deformirani 
plan organizacij združenega dela, na kar je tovariš Globačnik pravilno opo- 
zoril. Slo je namreč za pravico 95% izvoznikov, morda nekoliko manj, ker 
vendar čez noč ni mogoče iz majhnega uvoznika postati velik izvoznik, ker 
to terja še enega tujega partnerja v tujini, ki mu ni mogoče ukazovati. Zato 
je morda to razmerje preveliko, mora pa verjetno ostati, ker se bomo sicer v 
novem petletnem obdobju spotaknili ob preizkusni kamen, ki se nanaša na do- 
govor o planih organizacij združenega dela za ekonomsko poslovanje s tujino v 
Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino. Menim, da je 
to eden izmed preizkusnih kamnov našega nadaljnjega samoupravnega odlo- 
čanja, ki je tako pomemben, da je zaradi tega verjetno prav, če danes Druž- 
benopolitični zbor priporoči, naj se »zeleni zmaj« čim prej odpravi ali pa naj 
se preide na obveznosti in planov organizacij združenega dela za ekonomske 
odnose s tujino in na kriterije samoupravnega sporazuma. 

V zvezi s tem bom razpravljal še o enem vprašanju, in sicer o povračilih, 
nekateri pravijo temu premije za izvoz, kar je omenil tudi tovariš Globačnik. 
Dva velika problema sta v zvezi z njimi. Eden je, da so zaradi našega nekaj let 
nerealnega tečaja, te premije dobile namesto značaja določenega carinskega 
povračila v okviru zaščitne politike in novega dodatka, da bi se preskočile ovire 
na tujih trgih, v bistvu značaj kurznega uravnavanja, kar je pravzaprav ne- 
sistemsko in v nasprotju s temeljno tendenco v sistemu. Tovariš Kardelj, kadar 
je na brionskih sejah govoril o premijah, ki jih je vedno imenoval »hodulje« in 
ki jih gospodarstvo še rabi, ampak je vedno predvideval realen kurz, in rekel, 
da bodo nujno potrebne tudi zaradi tega, da bo gospodarstvo lažje preskočilo 
tiste ovire, ki mu jih postavlja tuji trg, in ne mi doma z našo morebitno ne- 
realno politiko kurza. Da pa bi gospodarstvo vendarle lahko izvažalo, so te 
premije v zadnjih letih dobile enormen obseg in sedaj predstavljajo že 32,6 
milijard novih dinarjev, ali približno nekaj nad 3 odstotke nacionalnega do- 
hodka. 

Opozarjam pa na tale problem. Sredstva za premije se oblikujejo na pod- 
lagi carin, taks, tako rekoč po proračunski logiki, delijo se pa po logiki izvoza. 
Zaradi tega so »velik kolač« za medrepubliške spore. Zato, da ne bi bilo več 
premij in več prelivanja, je precej naših struktur zoper izvoz. Ce hočemo od- 
praviti upiranje izvozu, potem verjetno ne moremo nenehno izsiljevati pove- 
čevanja teh premij, tega »kolača« za spore med republiko in organizacijami 
združenega dela, ampak moramo iti na druge ekonomske kategorije kot je re- 
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alen kurz in podobno, ne pa na povečevanje premij. Gre za problem, na kate- 
rega menim, dia je primerno opozoriti. Zaradi tega sem tudi na seji samouprav- 
ne interesne skupnosti opozoril, naj slovenska delegacija nikar ne izsiljuje v Sa- 
moupravni interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, ki 
je včeraj zasedala, enormnega povečanja premij, ker je pač predlagala, da bi se 
morale te povečati na 51 milijard dinarjev. Rekel sem še, da bo to vsekakor 
povzročilo spore in pa, da ko govorimo o zveznem proračunu, pravimo, da ni 
treba povečevati dajatev, hkrati pa izsiljujemo visok znesek za premije. 

Drug problem v zvezi s temi premijami pa je v tem, da je bilo vendar v 
devetih mesecih v samoupravnih interesnih skupnostih vseh republik oprav- 
ljeno veliko delo, da se glede teh premij, ali povračil, boljše rečeno, sprejme 
nov predlog, ki vsebuje pet ali šest kvalitetnih kriterijev. Prvič, - povečujejo 
se povračila tistim organizacijam združenega dela na podlagi realno ocenje- 
nih carin in taks, kar pomeni, da bodo lahko preskočile, če bodo izvažale, 
uvozno omejitev. Drugič, tistim ki vgrajujejo v svoje proizvode več povsem 
jugoslovanskih proizvodov. Tretjič, tistim, ki bodo vgrajevali v svoje proizvode 
višje faze obdelave. In četrtič tistim, ki se bodo močneje vključevali v izvoz 
v dežele v razvoju. Skratka, da drugih ne naštevam, gre za elemente, ki sledijo 
našo razvojno in dolgoročno politiko. V bistvu je dan predlog, da se ena 
tretjina obsega teh povračil preusmeri na nove nosilce. Zaradi tega sem tudi 
predvčerajšnjim rekel, da kljub temu, da posamezna organizacija združenega 
dela v Sloveniji ni zadovoljna s takim novim položajem in da prejme pre- 
malo teh premij oziroma teh povračil, mislim, da je prav, da Slovenija podpre 
to novo usmeritev in da jo podpre tudi slovenska delegacija v Zvezni samoup- 
ravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino, ker gre vendarle za 
nek nov, kvalitetnejši pristop k spodbudi predvsem izvoznikov. Po mojem 
mnenju je res prav, da podpremo te nove tokove, ki so vendar prisotni. 

Naj opozorim še na eno vprašanje in s tem bom končal svojo razpravo, in 
sicer je bilo veliko govora o cenah. Cene so prav gotovo izraz vseh teh gibanj. 
Vendar se mi zdi, da gre ponovno za dva problema. Pred seboj imamo dve bi- 
stveni nalogi, ki naj ju izvedemo v tem letu. Ena je, dograditi sistem, kar po- 
meni, da zvezni zakon, čeprav smo ga sprejeli decembra v prejšnjem letu, ne 
more veljati, če ne bomo sprejeli pet podzakonskih aktov, ker zvezni zakon ne 
pomeni ničesar brez teh podzakonskih aktov. Teh pet podzakonskih aktov ne 
more sprejeti sama federacija, ampak ob sodelovanju republik in moramo biti 
v federaciji zelo organizirani v vseh petih podskupinah in dajati ustrezne pred- 
loge, da bodo ti podzakonski akti taki, da bo sistem lahko deloval. To je prvi 
problem. 

Drugi problem pa je, da moramo paralelno oblikovati slovenski zakon, ki 
ga je treba sprejeti približno hkrati, da bi lahko uveljavili nove odnose na tem 
področju. To sta dva sistemska pristopa. 

Tretji pa je, o katerem je danes tovariš Hujs veliko govoril, problem dispari- 
tet. Gotovo je, da vseh disparitet oziroma nesorazmerij ne moremo rešiti niti 
v vsem letu, niti v teh treh mesecih, ki so minili. To je gotovo dolgoročna na- 
loga, posebno še, ker so se disparitete zelo povečale. Vendar pa je gotovo res, 
kar smo tudi napisali v resoluciji za to leto, da bomo pravzaprav držali cene na 
dogovorjeni ravni, in sicer tudi cene industrijskih izdelkov, hrane, stanovanj in 
komunalnih objektov. Gotovo je prvenstvena naloga, da se te ravni držimo, 
kolikor se le da, in da se upremo pritisku za zvišanje cen in kjerkoli se da, 
držimo cene v teh okvirih, ker je to interes sleherne delovne organizacije, in 
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sicer ne kratkoročen, ampak prav gotovo dolgoročen interes.' To pa hkrati po- 
meni, znebiti se inflacije. 

Ob tem pa je vendar treba reči, katere so tiste disparitete cen v Sloveniji, 
za katere se bomo zavzemali pri vseh subjektih, in sicer pri Izvršnem svetu, 
Skupščini SR Slovenije, delegaciji, sekcijah, SZDL Slovenije, Skupščini SR 
Slovenije, da se te odpravijo, ker so vitalnega pomena za stabilizacijsko obna- 
šanje v slovenskem prostoru. Tovariš Hujs je danes omenil štiri take primere. 
Menim, da je to res. V zvezi s cementom, ki hkrati povzroča izgubo, je rekel, 
da je pri njem prvenstveni problem cena. Treba jo je določiti in ugotoviti, kako 
lahko ta problem rešimo. Govoril je tudi o metanolu v Lendavi, pri katerem je 
resnično absurd, da je končni izdelek cenejši kot surovina. Tega prav gotovo 
noben delavec ne more razumeti. Omenil je tudi klavnice, pri katerih je tudi 
dejansko stanje tako,' da so končni izdelki, glede na politiko cen, cenejši kot 
surovine, zaradi česar prihaja do izgub in zaradi česar delavci v klavnicah ne 
morejo poslovati rentabilno. Govoril je tudi o iverkah. Danes je že naštel štiri 
probleme, ki terjajo dejanski dogovor o disparitetah cen. Verjetno pa gre pri 
tem še za en problem, ki pa ni bil omenjen, to pa je energija. Ta trka na vrata 
vsak dan in če se podraži nafta, povzroči to verižno reakcijo glede cen pre- 
moga, plina in drugih vrst energije. Tako je to pet temeljnih disparitet cen, 
glede katerih se je treba dogovoriti in za katere je treba poiskati rešitev, v 
vseh ostalih primerih pa opredeliti cene za to leto in se držati dogovorjenih 
okvirov. 

Naj končam. Iz vsega povedanega izhaja, da bi pravzaprav moral biti sklep 
zbora nadaljevati sprejeto politiko za to leto in to zelo dosledno in ne popuščati 
pritiskom, ki se pojavljajo, tako glede cen, dohodka in tudi na drugih področ- 
jih. Drugič. Zelo inzenzivno se moramo usmeriti v to, da odpravimo nekatere 
ukrepe, ki šo bili sedaj uveljavljeni in ki ne delujejo sistemsko in deformirajo 
odnose. Omenil sem fizično bilanciranje, kvartale in drugo. Tretjič. Nove ukrepe, 
ki jih bomo sprejemali, moramo sprejeti zelo premišljeno. Zavedati se namreč 
moramo, da bo vendarle vsa ta politika učinkovala šele čez nekaj mesecev, kljub 
težavam, ki nastajajo. Sedaj je, po mojem mnenju, najbolj bistveno, da ohra- 
nimo mirno kri in da se zaradi posameznih težav ne zatekamo k dodatnemu 
nesamoupravnemu odločanju, ker bo to le še povzročilo zmanjševanje prostora 
za samoupravljanje, večje administriranje in rekel bi »antipolitiko«, s katero 
pa ne bi smeli začeti novo petletno obdobje. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Bule! Naprej, prosim. 
Besedo ima tovariš Geza Bačič. 

Geza Bačič: Tovarišice in tovariši! Rad bi obravnaval le vprašanje 
izgub. Na koncu svoje razprave je tovariš Bule govoril o tem, sam pa bi dodal še 
nekaj besed. Pravzaprav me je k temu spodbudila uvodna misel v ekspozeju 
tovariša Hujša, podpredsednika Izvršnega sveta, ko je rekel, da so tudi v klav- 
nicah in mesno-predelovalni industriji morebitni razlog izgub neurejene cene, 
pa sem kar nehote razmišljal, kako bi bilo dobro, če bi bile tudi izgube le 
morebitne. 

Rad bi rekel tole. Zdi se mi, da se nam prevečkrat dogaja, da stanje na tem 
področju gledamo skozi tako imenovana republiška povprečna merila. Očitno 
pa je res, da niso za vse primere primerljiva in še enkrat se vračam k misli, 
ki jo je omenil tovariš Bule. Pravzaprav smo že danes slišali nekaj naštetih iz- 
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jemnih primerov, ki jih je očitno treba obravnavati nekoliko drugače. Sam bi 
sedaj o tem razpravljal in argumentiral nekatere od teh elementov v zvezi s 
problemom, ki ga zelo dobro poznam, to je v zvezi s problemom mesne indu- 
strije in izgub klavniške industrije v Pomurju. Seveda se zavedam, da je tudi 
v tem kolektivu, kot očitno tudi v mnogih drugih kolektivih, veliko subjektiv- 
nih razlogov za izgube, da je tudi v teh obratih in kolektivih produktivnost in 
gospodarnost možno še povečati, da je v naši kmetijski industriji, še posebej pa 
v mesno-predelovalni, problem še vedno tudi v tem, da ni v celoti dosežena 
zadovoljiva delitev dela in specializacija. Toda, če nas podatki, o stalnih izgubah 
v preteklih letih pravzaprav stalno opozarjajo in v tem primeru gre sedaj že 
za šesto leto, potem je verjetno treba reči, da so potrebne še nekatere druge 
rešitve. 

Naj opozorim, da znaša v mesni industriji, o kateri govorim, izguba od 
1976. leta pa do danes že 183 milijonov dinarjev. Te izgube vsako leto rešujemo 
s sanacijskimi krediti, ki za kolektiv pomenijo nove obremenitve in dejansko 
v celoti onemogočajo možnosti za razširjeno reprodukcijo in razvoj. Tak način 
reševanja torej, prek sanacije in seveda takšnega položaja te dejavnosti v 
družbeni reprodukciji, pa le odlaga probleme in jih nikakor ne rešuje. 

Rekel sem, da obstajajo nekateri notranji razlogi za tako stanje, vendar 
so objektivni vzroki očitno močno prevladujoči, nanašajo pa se predvsem na 
neusklajena vrednostna razmerja med surovinami, reprodukcijskim materia- 
lom, družbeno priznanimi sredstvi za enostavno in razširjeno reprodukcijo, 
skratka, na nekatere nepravilnosti tudi, če hočete, na nepravilno delitev narod- 
nega dohodka v škodo mesne industrije zaradi nizkih cen mesa in sploh kmetij- 
stva. V tem je verjetno treba iskati tudi razloge, da niso še dovolj zaživeli do- 
hodkovni odnosi znotraj celotnega kmetijstva, saj poznamo njegov ekonomski 
položaj, razdrobljenost in v celoti nizko akumulativnost. 

Nekoliko bom zloben in bom rekel, da smo te razmere v kmetijstvu mnogi 
dokaj dobro občutili na lastni koži v nedavnih akcijah, ko smo se zavzemali za 
čim večjo proizvodnjo sladkorne pese na nekaterih območjih Slovenije. Sistem 
cen žal že nekaj let ne deluje. Živinorejci prodajajo živino, tako pravijo stro- 
kovnjaki v kmetijstvu, po 20 odstotkov višjih cenah od zagotovljenih, koruza je 
okoli 2 dinarja dražja kot je bilo dogovorjeno. Seveda se posledice tega nekje 
morajo pokazati in to v mesnih predelovalnih obratih. Naj opozorim, da so v 
mesni industriji, o kateri govorim, satno v prejšnjem letu na račun opisane dis- 
paritete cen izgubili 69 milijonov dinarjev dohodka, izguba pa je bila 72 mili- 
jonov dinarjev. Tako visokega zmanjšanja dohodka ta industrija gotovo ne 
more pokriti s svojimi notranjimi rezervami niti ne v organizaciji združenega 
dela, ali s povečanjem produktivnosti, pa tudi ne z boljšim izkoriščanjem druž- 
benih sredstev. 

Ce dodamo k tem podatkom še misli tovariša Bulca, in deloma priznano 
stanje tudi v ekspozeju tovariša Hujša, je verjetno komentar odveč. Jasno je, 
da so za to razlogi tudi drugje. Nakazal sem jih in tudi govoril o njih. Menim 
tudi, da je velik del rešitve tega problema v večji povezanosti teh organizacij, 
predvsem s tržiščem, s potrošniki, z našimi centri kot potrošniki mesa. Se več. 
Slovenska mesno-predelovalna industrija mora in lahko postane najpomemb- 
nejši oskrbovalec slovenskih potrošnikov s svežim mesom in mesnimi izdelki. 
Upam, da me ne boste narobe razumeli, ker ne razmišljam o kakšnem zapira- 
nju tržišča ali pa manipulacijah v zvezi s tem, ampak menim, da preprosto 
obstojajo vsi realni pokazatelji, da lahko realiziramo v tej smeri napor slo- 
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venske družbe za čim večjo samopreskrbo. Moram pa reči, da nas nekatere 
akcije občasno vendar spominjajo na to, da smo prej pripravljeni prehitro raz- 
mišljati o preskrbi s hrano izven SR Slovenije in s tem zanemarjati lastne pri- 
merjalne prednosti, ki jih imamo. Gre za to, da usklajujemo' razvoj primarne 
kmetijske proizvodnje s predelovalnimi kapacitetami in s potrošnjo. In te 
realne možnosti obstajajo. O tem nimam vseh podatkov. 

Glede regije, iz katere prihajam, pa moram reči, da smo sposobni v pri- 
hodnjem letu zagotoviti 30 odstotkov celotnih slovenskih potreb po mesu in 
mesnih izdelkih. Menim, da je veliko storjenega tudi: na področju vlaganj tako 
v zasebne sektorje kot v družbene obrate, tako da bodo živinorejci lahko vedno 
bolj izpolnjevali svoje obveznosti. V regiji tudi menimo, da je koncept regio- 
nalnih klavnic vendarle sedaj v takšni fazi, da ga bomo, kot se temu reče, ure- 
dili in da bo zagotovil racionalnejša vlaganja v klavniške kapacitete in da bo 
dopolnil izkoriščanje zmogljivosti in uveljavljanje sodobne tehnologije, kar bo 
pomenilo tudi pocenitev mesnih izdelkov in zaščito potrošnikov. Tako je sedaj 
v razpravi poseben sporazum in delujemo v tej smeri, da bo usklajeno poslo- 
vanje vseh mesno-predelovalnih obratov v regiji, da ne bo prišlo do podvajanja 
kapacitet. Ob tem seveda še naprej računamo na samoupravne interesne skup- 
nosti za oskrbo mest oziroma določenih območij. Menimo, da poleg ureditve cen, 
poleg izboljšanja kmetijstva v celotni gospodarski panogi in s tem tudi pogum- 
nejših potez v dohodkovnih odnosih, prav reševanje odnosov znotraj samo- 
upravnih skupnosti za preskrbo mest in območij lahko bistveno prispeva k 
pravočasni in kvalitetni oskrbi tržišča s svežim mesom in z mesnimi izdelki do- 
mačih živinorejcev. 

Na koncu svoje razprave naj povem še to, da z vsemi subjektivnimi silami 
sodelujemo že nekaj let. Moram reči, da smo opozorjeni z vso ostrino na zborih 
delavcev v teh kolektivih, predvsem pa v petih temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela, navedene organizacije v Pomurju v kateri je zaposlenih okoli 1000 
delavcev, da gre za izjemno težak položaj in da delavci niso krivi za tak po- 
ložaj. Dejansko so izvajali dosedanje sanacijske programe, gospodarili varčno, 
produktivnost je kljub tem razmeram, o katerih sem govoril, celo porasla, 
opravili so tudi nekatere pomembnejše kadrovske posege, rezultatov pa 
seveda ni. 

Zaključil bi preprosto is tem. Veliko govorimo o selektivnosti. Glede sana- 
cije celotnega našega gospodarstva, njegove ozdravitve in tudi glede vseh 
ustvarjalnih nalog gospodarstva se v besedah približno tako obnašamo. Ne 
razumem pa, zakaj ob tolikoikrat ponovljenih ugotovitvah o stanju našega slo- 
venskega kmetijstva, o potrebi, da izboljšamo možnosti za lastno preskrbo s 
hrano, tega ne naredimo, saj gre ne nazadnje za našo skupno prehrano. V tej 
smeri se seveda strinjam s predlogom slklepov, še posebej v 3. točki, za katero 
bi pa vendar predlagal, da bi jo morda dopolnili s kakšno mislijo v zvezi s se- 
lektivnostjo in temeljitejšim pristopom k ukrepom za odpravo izgub. Hvala 
lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Rudi Kro- 
pivnik. 

Rudi Kropivnik: Rad bi dal le pobudo v zvezi s sklepi, in sicer v 
delu, ki se nanaša na opredeljevanje kriterijev za samoupravno presojo upra- 
vičenosti vlaganj. 
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Zdi se mi, da je opredelitev teh kriterijev pomemben inštrument preventiv- 
nega delovanja za zagotavljanje ustrezne in dogovorjene strukture investicij, 
kot tudi za povečanje učinkovitosti investicij. Vendar menim, da bi morali tem 
kriterijem dodati še kriterij v zvezi z odgovornostjo pri investiranju, če želimo 
doseči cilje, ki jih glede tega zasledujemo. Za kaj gre? Nam vsem je znano, da 
morajo investitorji tudi danes izdelati investicijske elaborate za posamezne in- 
vesticije. Vendar vemo, da je velikokrat precej težko presoditi realnost inve- 
sticijskih elaboratov in da so le-ti pogosto nerealni. Iz izkušenj vemo, da se ta 
nerealnost kaže tako glede ocene vrednosti investicij, in sicer se običajno za in- 
vesticije izkazujejo manjše vrednosti zato, da investitorji lažje dobijo kredite 
v bankah, kot tudi glede ciljev in pa predvidenih rezultatov, ki naj bi jih z in- 
vesticijo dosegali. Do posebne težave pride nato med samim izvajanjem investi- 
cij, ko le-te presegajo same stroške graditve in pa tudi pogosto ne ustrezajo 
glede kvalitete. 

Zato menim, da bi morali predlog sklepa, ki se nanaša na opredeljevanje 
kriterijev za samoupravno presojo upravičenosti vlaganj, dopolniti v tem smi- 
slu, da bi se morala povečati, ali pa sploh doseči ustrezna odgovornost, pred- 
vsem poslovodnih, v določeni meri pa tudi samoupravnih organov v razmerju 
do investitorjev, pri tem mislim predvsem na odgovornost predlagateljev in- 
vesticijskih elaboratov za uresničevanje predvidenih ciljev in rezultatov, ker 
se običajno potem, ko je investicija realizirana, ne vprašamo, če smo dejansko 
dosegli predvidene rezultate. Morali bi tudi uveljavljati odgovornost nosilcev 
investicijskih del za stroške in kvaliteto izvršene investicije. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Kropivnik. Besedo 
ima tovariš Stane Gavez. 

Stane Gavez: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Opravičujem se, če bom morda kakšno misel iz sedanjih razprav ponovil, zlasti 
pa iz razprave tovarišev Globačnika in Bulca, vendar bi nekatere probleme 
morda še poskušal konkretizirati, ker se mi zdi, da je problematika, ki jo ob- 
ravnavamo v zvezi s to točko, izredno aktualna, pa naj bo ocena posameznikov, 
ki prikazujejo to stanje, bolj dramatizirana, ali ne. V vsakem primeru pa lahko 
rečemo, da je stanje zelo resno. 

Prvič. Kakšno je stanje na domačem trgu in v tej dirki, da tako rečem, za 
devizami pri nas glede na bilanciranje znotraj republik, enot posebne samo- 
upravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino in tako dalje? Sta- 
nje je takšno, da se pogosto v gospodarstvu oziroma v združenem delu dejansko 
sprašujemo, ali je to v interesu naše skupnosti, ali je to bistvo naših ukrepov, 
ali to vodi k enotnemu jugoslovanskemu trgu in ali niso včasih nekatere osnovne 
prvine naših družbenoekonomskih odnosov z nekaterimi praktičnimi ukrepi 
tudi nekoliko porušene. Preprosto, da zelo poenostavim to razpravo, položaj je 
približno naslednji: 

Ce bo šlo tako naprej, bo jutri, pojutrišnjem občan prišel v trgovino in če 
bo hotel kupiti kruh, ga bo nekaj moral plačati z devizami, ker ne bo mogel 
kruha več dobiti le za dinarje. Zakaj ne? Ker proizvajalec pšenice terja od ži- 
vilsko-predelovalne industrije del deviz tudi zato, ker jih potrebuje za gnojila, 
za zaščitna sredstva, mehanizacij o,, opremo in tako dalje. In približno takšen 
je položaj, kar je za Slovenijo izredno resno glede na to, da nimamo za našo 
živilsko pridelovalno in prehrambeno industrijo lastnih surovin. Ce na tem 

38* 



596 Družbenopolitični zbor 

področju ne bomo nekaj ukrenili, potem se postavlja resno vprašanje, kako to 
urejati v prihodnje. Najbolj pa je pri tem seveda prizadeto agroživilstvo v ce- 
loti glede na medsebojno soodvisnost z različnimi drugimi gospodarskimi pano- 
gami, navsezadnje tudi s turizmom in tako dalje. Te devize se tako porazgubijo. 
Soglašam s tem, kar je rekel tovariš Bule, da je težko prek takega sistema za- 
gotoviti ustrezno udeležbo na ustvarjenem deviznem prilivu vseh udeležencev 
v določeni reprodukcijski celoti. Menim, da so znotraj Samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino poskušali dejansko nekaj narediti. Toda 
Vsak dan sprejemamo nekaj novega iri ker nismo gotovi, ali to, kar smo se do- 
govorili, ustreza in ker izgubimo zaupanje, ponovno sprejemamo neke nove si- 
steme in ukrepe in že danes ni več aktualno to, o čemer smo se dogovorili včeraj. 
Kljub temu da je tovariš Hujs dal realno oceno, pogrešam v predlogu sklepa 
predlog ukrepov, ki jih bomo podvzeli. To smo že nekajkrat ugotovili in to 
ponovno pogrešamo. Sedaj seveda priporočamo, naj se dogovorijo temeljne 
organizacije združenega dela V Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino in drugje, moram pa reči, da ta proces podružbljanja ni takšen, 
kot bi moral biti, ker so vmes še različni omejitveni dejavniki in ukrepi, ki v 
določenem smislu to preprečujejo. 

Naj nadalje omenim še stanje glede deviz na trgu, ki jih kupujemo, kot 
temu pravimo. Ustvarili smo nekakšen trg deviz in za tiste, ki uspevajo izva- 
žati več, kot potrebujejo sami, vemo, kakšno ceno terjajo za devize na prostem 
trgu. Dosegajo dohodek, ki ne izhaja iz vloženega dela in sredstev. Ker izvažajo, 
pravimo, da so sposobni, izvažajo pa seveda rezultate dela drugih. Vemo, da 
na tem področju še nismo: rešili problemov. Menim, da je stanje glede tega 
resno, kot je rekel tovariš Bačič, ali bomo lahko zagotovili, da nekoliko kon- 
kretno opredelimo to stanje, kmetijski proizvodnji v tem letu vse to, kar je po- 
memben stabilizacijski dejavnjk. Če ne bomo tega rešili, ne bomo dosegli niti 
te proizvodnje, ki smo jo dosegali v prejšnjih letih brez umetnih gnojil in brez 
zaščitnih sredstev. Stanje je namreč v resnici izredno resno. 

Govora je tudi bilo o zapiranju trga. Prav bi bilo, da bi se tega lotili tudi 
v Sloveniji in ugotovili, kaj bomo naredili in kakšno bo naše stališče v Jugo- 
slaviji in kako se dogovoriti' na področju agroživilstva. Na tem področju je po- 
novno stanje tako, kot nam je znano za ostala področja. Tisti, ki danes razpola- 
gajo s surovinami, imajo nekoliko drugačen položaj. To velja za agroživilstvo. 
Kot vemo, so se vsi večji agroživilski sistemi v Jugoslaviji organizirali ali se 
organizirajo z veliko tendenco po nadaljnji finalizaciji. Ponovno se vprašanje 
zagotavljanja osnovnih surovin, na primer krušnih žit, postavlja kot zelo resno 
vprašanje. Na ustreznem zveznem posvetu je bilo rečeno, da imamo še ogrom- 
no neobdelanih površin in da imamo velike rezerve tudi v površinah, ki jih 
danes obdelujemo, pa vendar je stanje približno naslednje: 

Kjerkoli se pogovarjamo o nekem trajnejšem dohodkovnem odnosu in za- 
gotavljanju na primer krušnih, krmnih in drugih žit za našo živilsko predelo- 
valno industrijo in za živinorejsko proizvodnjo, povsod se postavlja seveda bolj 
ali manj zahteva po sovlaganjih, ker te kapacitete, ki jih imajo v primarni 
kmetijski proizvodnji, potrebujejo zase in za lastno predelovalno industrijo, 
tako imenovanih tržnih presežkov pa ni. O tem sem že enkrat govoril v tem 
zboru. Zlasti pa je to velik problem v tem letu do naslednje setve glede na 
slabšo letino v prejšnjem letu. Menim, da bi se morali v Sloveniji enotno do- 
govoriti, kaj bomo naredili, rie pa, da vsak zase nekaj rešuje. Sinoči smo 
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na televiziji poslušali nek pogovor, ko so poskušali predstavniki sestavljenih 
organizacij združenega dela na tem področju nekaj povedati o tem, pa niso 
ničesar povedali. Stanje pa je precej resno. V Sloveniji se vendar moramo 
enotno dogovoriti in prav tako tudi v federaciji, o naši enotni jugoslovanski 
politiki na tem področju. Vprašanje je, ali se bomo v Sloveniji dejansko zavze- 
mali za neka vlaganja in si poskušali zagotoviti proizvodnjo krušnih žit ob ne- 
kajkratni višji ceni in višjih stroških, ker za to nimamo naravnih danosti, kot 
temu pravijo strokovnjaki za tovrstno proizvodnjo, ampak imamo nekatere 
primerjalne prednosti za drugo proizvodnjo, to je živinorejo in sadjarstvo itd. 

Čeprav je tovariš Bačič govoril o tem, sem tudi sam bil v določenem tre- 
nutku nekoliko ogorčen nad takim stanjem. Vendar pa je v kmetijstvu stanje 
nasploh takšno, da imamo veliko resolucij in ocen, kakšno je stanje in kaj bi mo- 
rali narediti, naredimo pa seveda glede tega zelo malo. Menim, da bi mi morali 
začeti spreminjati to družbeno klimo, saj je glede na delež kmetijstva v struk- 
turi družbenega proizvoda, ki je v Sloveniji majhen, naša družbena zavest pri- 
bližno takšna, s tem, da dejansko zanemarjamo to pomembno dejavnost, ki pa 
ima glede na socialni, politični in ekonomski vidik in vidik socialne varnosti in 
miru znatno večjo dimenzijo, kot pa ji marsikje to prisojajo Menim, da ni spre- 
jemljivo, da se morda šest ali sedem let pojavlja izguba v eni panogi oziroma v 
eni dejavnosti. Marsikje je namreč, kot je bilo rečeno, materialni strošek večji, 
kot je cena končnega izdelka. Z vsemi premijami nenehno spreminjamo cene 
mesnim proizvodom in svežemu mesu. Vsi potem menijo, da s tem več dobijo 
živinorejci in mesnopredelovalna industrija. Dejansko pa gre za spremembe. 
Na primer premija odpade in se mora povečati odkupna cena. 

Menim, da tako kot za številna druga vprašanja, nimamo do konca leta tega 
urejenega, da bi se lahko ravnali po zadnjih ukrepih in bi vedeli zakaj in kako. 
Na tem področju bi dejansko morali nekaj več storiti, ne pa se vedno ravnati 
po nekem jugoslovanskem povprečju, ker to ni mogoče. V kmetijstvu namreč 
nimamo povsod takšnih pogojev, kot to v povprečju mogoče velja v Jugoslaviji, 
ali pa celo tam, kjer so najboljši pogoji. Menim, da bi dejansko morali na tem 
področju nekaj storiti. 

Kadar se o tem razpravlja, se vedno znajdemo na področju dohodkovnih 
odnosov. Resno pa glede tega vprašujem, kdo je pripravljen izpeljati akcijo, da 
se bodo udeleženci v tej reprodukcijski verigi pripravljeni vključiti v dohod- 
kovne odnose, če posamezen udeleženec vnaprej ve, da bo prevzemal precejšen 
del nepokrite izgube ali prihodka in se vsak udeleženec poizkuša temu upreti? 
Doslej smo to reševali v mesno-predelovalni industriji, ki te izgube ne ustvarja, 
na ta način, da vnašamo relativno visoko družbeno akumulacija v izgubo prek 
tržne cene koruze in krmil, na čemer marsikje temelji naša živinorejska proiz- 
vodnja. Vemo namreč, da nimamo dovolj lastne krme za živinorejsko proizvod- 
njo, ampak je zanjo pomembna dodatna krma. 

Na koncu me je zelo zbodlo v oči poročilo Komisije Skupščine SR Slove- 
nije za družbeno nadzorstvo iti Komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje 
o družbenih delegacijah na raznih področjih. V zvezi s tem dajem pobudo. Me- 
nim, da bi morali nekaj reči o tem v predlogu sklepa zbora, ker so opozorila teh 
dveh komisij resna in zaskrbljujoča, vsaj zame. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Gavez. Želi še kdo 
razpravljati? (Nihče.) S tem zaključujem razpravo k 2. točki dnevnega reda. 
Prosim skupino V sestavi: Jože Globačnik, Angelca Vrbnjak in Marko Bule, da 
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ob upoštevanju razprave k tej točki dnevnega reda, oblikuje predloge spre- 
memb in dopolnitev predlaganih stališč. 

Nadaljujemo s sejo. Besedo ima tovariš Vlado Janžič. 

Vlado Janžič: Ker bo skupina oblikovala besedilo teh stališč predla- 
gam, da bi morda ta stališča čim bolj izražala današnjo razpravo. Menim, da 
sedanja osnova teh stališč ni usmerjena k tistim vprašanjem in celovitosti tistih 
ocen, ki so bile danes prisotne v razpravi. Ta stališča navajajo namreč na ne- 
katera vprašanja, za katera so verjetno sestavljalci predvidevali, da se bo o 
njih razpravljalo na seji zbora. Zato predlagam, da bi bila v stališča, kolikor se 
da, čim bolj vključena osnovna usmeritev, ki jo je nakazal Družbenopolitični 
zbor v današnji razpravi. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Janžič! Prosim skupino, 
da poizkusi spremeniti in dopolniti predlagana stališča tudi v zvezi s tem, kar 
je povedal tovariš Janžič. 

Predlagam, da nadaljujemo sejo, in sicer s 3. točko dnevnega reda, 
to je informacija o nekaterih negativnih pojavih na področju zaposlovanja. 

Informacijo je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. V našem 
zboru jo je obravnaval Odbor za družbenopolitični sistem. Predstavnik predla- 
gatelja je tovariš Andrej Grahor, član Izvršnega sveta in predsednik Republi- 
škega komiteja za delo. Besedo ima tovariš Andrej Grahor! 

Andrej Grahor: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Informacija o nekaterih negativnih pojavih na področju zaposlovanja, ki 
so jo Skupščini predložili Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospo- 
darska zbornica Slovenije, Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, Javno 
tožilstvo Slovenije, Družbeni pravobranilec samoupravljanja Slovenije in Iz- 
vršni svet Skupščine je razdeljena na štiri dele. 

V prvem obravnavamo pojavne oblike posredništva delovne sile in dajemo 
oceno tega pojava. V drugem delu so orisane najpogostejše kršitve zakonskih 
predpisov. Tretji del je sestavljen iz prispevkov posameznih družbenih organov 
in organizacij, ki so sodelovali pri izdelavi informacije s pregledom njihove do- 
sedanje in bodoče aktivnosti za odpravo tega pojava. V četrtem delu pa so na- 
kazane konkretne družbene usmeritve in akcije, ki jih v tem letu že izvajamo 
v boju zoper te pojave. 

V prilogah je prikazana pravna ureditev položaja delavcev pri nosilcih sa- 
mostojnega osebnega dela: in pregled organizacij združenega dela, ki so v letu 
1979 zaposlovale delavce prek lažnih kooperantskih pogodb. 

V skladu s sklepom pristojnih zborov je Republiški komite za delo tej in- 
formaciji priložil tudi nekaj osnovnih podatkov o uresničevanju družbenega 
dogovora o minimalnih standardih. Vendar ponavljam naš predlog, podan v 
informaciji, da se o zelo perečih vprašanjih minimalnih istandardov pri zapo- 
slovanju opravi temeljita razprava na osnovi celovitega poročila udeležencev 
tega družbenega dogovora, po možnosti ob osnutku zakona o zaposlovanju. 

Pojav zaposlovanja delavcev prek lažnih kooperantskih pogodb, na pod- 
lagi posrednikov, je oblika izkoriščanja človeka po človeku. To je pojav grobega 
izigravanja temeljne ustavne pravice do dela s sredstvi v družbeni lastnini. Po 
nekaterih ocenah je bilo lansko leto v Sloveniji 15 ali celo 20 000 delavcev, ki so 
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živeli in delali zunaj temeljnih norm socialistične samoupravne ureditve, ker 
so bili zaposleni na ta način. Te delavce so razni posredniki in največkrat for- 
malno zasebni obrtniki ali obrtne zadruge prek lažnih kooperantskih pogodb 
prodali posameznim organizacijam združenega dela. Te pogodbe so prikrivale 
splet dobičkarskih interesov. Najočitnejši so interesi organizacij združenega 
dela, ki prek posredniške pogodbe zaposlujejo delavce in interesi posrednikov, 
ki s prodajo delovne sile protipravno pridobivajo premoženjsko korist. Eni in 
drugi kršijo temeljne principe zakona o združenem delu, zato je dolžnost vseh 
družbenih dejavnikov, da se temu odločno uprejo. 

Za organizacije združenega dela oziroma njihove vodstvene strukture so 
najeti delavci pomenili zmanjšanje stroškov za delovno silo, ker so se zaradi 
takšnega načina zaposlovanja izognili plačevanju prispevkov za izobraževanje, 
zdravstvo in druge družbene dejavnosti, marsikje pa tudi stroškov za varstvo 
pri delu, hkrati pa so razpolagali z izredno gibljivo delovno silo, ki je delala bi- 
stveno več kot 42 ur na teden. Za posrednike je prodaja delovne sile pomenila 
pridobivanje ogromnih zaslužkov brez dela, hkrati pa ob takem zaposlovanju 
najdejo svoj materialni interes tudi določene strukture iz občin, iz katerih ti 
posredniki in dfelavci prihajajo in v katerih plačujejo davke in prispevke. De- 
lavci sami pa so preveč enostransko usmerjeni le v pehanje za čim večjim za- 
služkom na roko. Njihovo pomanjkljivo družbeno zavest in kratkovidno željo 
po čim daljšem delovniku, izkoriščajo tako posredniki kot tudi organizacije 
združenega dela. Tako sta bih v isti organizaciji združenega dela zaposleni dve 
vrsti delavcev. Prvim — kot članom kolektiva — so pripadale vse pravice, ki 
so opredeljene v ustavi, zakbnu o združenem delu in samoupravni zakonodaji. 
Drugi — ki dejansko v organizaciji združenega dela opravljajo več ali manj 
ista dela kot prvi — pa so bili le kupljeni delavci brez vseh temeljnih pravic, 
ki jim pripadajo na osnovi dela in ustvarjanja dohodka in so značilne za druž- 
benoekonomski položaj delavca v socialistični samoupravni družbi. 

Akcija teh posredniških odnosov je torej sestavni del širšega procesa vse- 
stranskega osvobajanja delavcev v združenem delu, zlasti vseh tistih spon, ki 
jih dejansko potiskajo v položaj mezdnih delavcev. Zato so v to akcijo nujno 
vključene vse zavestne subjektivne sile, ki morajo vplivati na zavest delavcev, 
na ukrepanje samoupravnih organov, zlasti organov samoupravnih delavskih 
kontrol in tudi poslovodnih organov, da se tako stanje spremeni in takšno rav- 
nanje prepreči. Precej časa je trajalo, da je vsestransko prodrlo spoznanje o 
veliki družbenopolitični škodljivosti pojava posredništva in da so potem na- 
čelna spoznanja postala splošno sprejeta kot osnova za akcijo. Ta razvoj glo- 
bine in obsega družbenega spoznanja se jasno odraža tudi na aktivnosti posa- 
meznih dejavnikov, kar je v precejšnji meri razvidno iz tretjega dela pred- 
ložene informacije. Ker pa je pojav posredništva še vedno aktualen, tako da 
terja odločno družbeno akcijo, je namen današnje razprave tudi, da ocenimo 
uspešnost dosedanjih družbenih prizadevanj in da jih s stališči, sprejetimi na 
današnji razpravi, vsestransko podpremo in še razširimo. Gre namreč za druž- 
benoekonomski položaj delavcev v združenem delu in za uresničevanje tega po- 
ložaja, za uresničevanje delavčeve pravice do dela. Temeljna aktivnost je torej 
nujna v združenem delu, zllasti pa je aktualna aktivnost delavcev samih, nji- 
hovih samoupravnih organov delavske kontrole, njihovih osnovnih sindikalnih 
organizacij in drugih družbenopolitičnih organizacij. 

Kakšen je položaj danes na začetku nove gradbene sezone? V večini orga- 
nizacij združenega dela, v katerih smo lansko leto ugotovili sklepanje lažnih 
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kooperantskih pogodb, so resno pristopili k ureditvi odnosov v skladu z zako- 
nom, torej k odpravi vseh primerov posredništva. Republiški komite za delo je 
pred dobrim mesecem imel sestanek s predstavniki vseh teh organizacij, da bi se 
intenziviral začeti proces. Že pred tem skupnim sestankom pa so mnoge orga- 
nizacije združenega dela in mnoge občine začele svojo akcijo. Tako danes vrsta 
organizacij združenega dela takih posredniških pogodb več ne sklepa, za že lani 
sklenjene pogodbe pa so si določili rok, s katerim bodo razveljavili in uredili 
pravni status teh delavcev. Tako odločitev je na primer sprejela večina organiza- 
cij na Gorenjskem, namesto tega bodo delavce zaposlili za določen ali za nedolo- 
čen čas. Podoben je pristop v Gradisu Ljubljana, samo da so se tam zmenili, da 
do maja ne bodo imeli nobene take pogodbe več, enako so se dogovorih tudi v 
Ingradu Celje. 

V Ljubljani so ob sprejemanju zaposlitvene bilance obravnavali posebej 
zaposlitev delavcev, ki so bili lansko leto zaposleni prek posrednikov, da ne bi 
s potrebnimi omejitvami novih zaposlitev ovirali rešitev tega družbenega pro- 
blema. Na območju Krškega in Sevnice so nekatere organizacije prekinile po- 
sredniške pogodbe z organizacijo združenega dela Zavarivač Vranje, ki posoja 
delavce določenih profilov. Bistveno so zmanjšali število kooperantskih pogodb 
v Tehniki — Škof j a Loka; Primorje — Ajdovščina, v nekaterih tozdih Gra- 
disa; v Pionirju — 'Novo mesto; GIP Beton — Zasavje; v Ingradu — Celje 
bodo letos sklepali, tako trdijo, le prave kooperantske pogodbe itd. Povečala se 
je tudi aktivnost sindikalnih organizacij. Vrsta sindikalnih vodstev je pred 
začetkom sezone obravnavala ta problem in poti za njegovo odpravo, vendar pa 
na podlagi podatkov, ki so na razpolago, ne bi mogli trditi, da je ta aktivnost v 
zadostni meri postala aktivnost vseh osnovnih sindikalnih organizacij. Njihova 
aktivnost pa je pogoj, da bodo mogli delavci povedati svoje mnenje in svoje za- 
hteve, s čimer se bo potenciralo politično razpoloženje, ki bo preprečevalo po- 
slovodnim organom sklepanje posredniških pogodb, 

Ob tem naj ponovim ugotovitev, da je nujen pogoj uspešnosti te akcije v 
organizacijah združenega dela tudi dobra, učinkovita, samoupravna, delovna 
in proizvodna organiziranost delovnih organizacij, zlasti v gradbeništvu. Ure- 
jeno planiranje za vsako gradbišče, produktivna izraba mehanizacije, ureditev 
zaposlovanja in organizacije dela, spodbuden sistem delitve" sredstev za osebne 
dohodke. Vsi ti problemi se neposredno zaostrijo, ko jih več ne prikriva dodatni 
dohodek, ki so ga omogočale posredniške pogodbe. Tudi mnoge zahteve investi- 
torjev so ob razčiščevanju razmer, nastalih na podlagi teh pogodb, postavljene 
v novo luč. Na ta del problematike so nas ponovno opozarjali tako na sestankih 
kot pismeno, in zasluži vso pozornost, ne more pa služiti za obrambo proti- 
pravnega stanja, ko je del reprodukcije socialistične samoupravne družbe teme- 
ljil na mezdnem delu delavcev brez zaščite in v vsakem pogledu v najslabšem 
možnem položaju. 

Spoznanje, da je osnovna bitka v samem združenem delu, seveda ne more 
pomeniti, da ni potrebna tudi aktivnost drugih organov naše družbe. Nujno 
je zagotoviti družbeno učinkovitost tudi povsod tam, kjer aktivnost delavcev 
v temeljnih organizacijah še ni v celoti uspešna. Zato moramo zagotoviti vse 
pogoje za celovito akcijo družbenih pravobranilcev samoupravljanja, vseh 
organov odkrivanja in pregona, kakor tudi uspešno in hitro akcijo pravosodja. 
2e v informaciji je izpostavljena tekoča aktivnost družbenih pravobranilcev sa- 
moupravljanja. V zadnjih mesecih so pravobranilci skupaj z inšpektorji za delo 
nadaljevali preventivno akcijo v vseh organizacijah, kjer je bil problem že 
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zaznan, ali bi do njega lahko prišlo. Opozarjali so, da so pogodbe o nakupu 
delovne sile nične in kdaj gre za take pogodbe, kakor tudi na druge kršitve 
predpisov. Hkrati so vložili na sodišču določeno število tožb, da se ugotovi 
ničnost takih pogodb, ki jih je sklenila organizacija združenega dela Obnova. 
Prav danes je razpisana obravnava, kjer gre za organizacijo, v kateri so ta čas 
tudi sami spoznali vsebino problema in pričakujemo priznalno sodbo, ki nam bo 
bistveno pomagala pri nadaljnji akciji. Ta pa bo šla tudi prek nadaljnjih tožb 
pravobranilca, in kjer bo treba iti tudi do predloga, da se v skladu z zakonom 
o združenem delu zamenjajo poslovodni organi, ki take pogodbe sklepajo, torej 
tudi do osebne odgovornosti tistih, ki bi zavestno odklanjali izvedbo določil za- 
kona o združenem delu, ki urejajo družbenoekonomski položaj delavca. 

Prav tako smo letos organizirali sestanek z vsemi občinskimi in medobčin- 
skimi inšpektorji dela, na katerem smo se dogovorili za konkretno akcijo orga- 
nov inšpekcij za zatiranje pojava posredništva in za sodelovanje z organi za 
notranje zadeve, družbenimi pravobranilci in javnimi tožilci. Tako že teče in- 
tenzivna akcija z inšpektorji dela. Opravljeni so bili preventivni razgovori v 
tistih organizacijah, ki so lani sprejemale posredniške pogodbe, ali pa so skupaj 
s pravobranilci organizirali razgovor z več organizacijami združenega dela. Teh 
razgovorov je bilo letos že prek 100. Organi inšpekcij dela vse pogodbe, ki uteg- 
nejo biti v neskladju z zakonom o združenem delu, sproti pošiljajo v oceno 
družbenim pravobranilcem samoupravljanja. Povsod so v pregledih opozarjali 
poslovodne organe v organizacijah združenega dela, da so soodgovorni za skle- 
nitev pogodb in da so seveda možne in koristne prave kooperantske pogodbe, 
torej pogodbe, ko obrtnik sam s svojimi sredstvi in morda ob pomoči svojih de- 
lavcev opravi delo, ki ga je prevzel po pogodbi. Tudi v teh primerih morajo 
organizacije zahtevati od kooperanta, da ima urejeno obrtno dovoljenje, pre- 
izkus znanja iz varstva pri delu, da imajo delavci opravljen zdravniški pregled, 
da kontrolirajo, ali obrtnik res dela s svojmi delavci, ali zaposluje toliko de- 
lavcev, kot je dovoljeno v obrtnem zakonu. Inšpektorji torej tesno sodelujejo 
z družbenimi pravobranilci, katerim pošiljajo v presojo pogodbe, ki jih organi- 
zacije šele nameravajo skleniti. Uspešno pa sodelujejo z organi za notranje za- 
deve, zlasti v fazi odkrivanja kršitev in iskanja dokaznih materialov. 

Poleg zelo pomembnih preventivnih učinkov naj bi tako usklajena dejav- 
nost organov nadzora zagotovila, da bo v vsaki ovadbi tudi dovolj dokazov, 
tako da bo pristojno javno tožilstvo lahko vložilo obtožni predlog. 

Republiško javno tožilstvo še je dogovorilo s temeljnimi tožilstvi, da take 
prijave prioritetno obravnavajo. Trenutno sta dva posrednika v priporu v 
Črnomlju in Novi Gorici, vloženi so trije obtožni predlogi, zoper 36 posrednikov 
pa teče preiskava. Na pobudo republiškega javnega tožilstva je predsednik Vr- 
hovnega sodišča SR Slovenije opozoril vse predsednike temeljnih sodišč, da ob- 
ravnavajo vsak tak primer kot prednostni. Kljub temu moramo tudi danes ugo- 
toviti, da ni bil še nihče obsojen. 

Eden od vzrokov za to je med drugim zlasti v okoliščini, da ni zagotovljena 
ustrezna evidenca, ki bi omogočala tekoč vpogled v sklepanje kooperantskih 
pogodb in v njihove vsebine. Ni namreč nikjer uveljavljena obveznost, po kateri 
bi bilo obvezno vsaj zaradi evidence registrirati kooperantske pogodbe in si 
takoj že ob samem sklepanju, torej na začetku, zagotoviti neposreden vpogled 
v njihovo sklepanje ter oceniti njihovo zakonitost. V ta namen je treba predpi- 
sati in uzakoniti obveznosti organizacij združenega dela in obrtnikov, da pred- 
ložijo vsako sklenjeno kooperantsko pogodbo v registracijo pristojnim občin- 
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skim upravnim organom. Ta registracija, ki jo predlagamo s spremembami in 
dopolnitvami zakona o varstvu pri delu, ki jih danes obravnavate, ima predvsem 
funkcijo, da zagotovi že ob samem sklepanju pogodb ustrezno evidenco in 
vpogled v vse podatke, s katerimi bo mogoče oceniti zakonitost pogodbe. Pri- 
stojnim organom pa je treba naložiti, da pogodbe, glede katerih je dvom zako- 
nitosti, takoj predložijo v presojo družbenemu pravobranilcu samoupravljanja, 
in sicer prej preden jih vpišejo v evidenco. Tako bo pravobranilcu omogočeno, 
da sproži postopek za ugotovitev in proglasitev pogodbe za nično, če gre za 
posredništvo. Hkrati pa je s temi dopolnitvami zakona zagotovljena tudi 
evidenca o takih pogodbah, ki jo mora voditi vsaka organizacija združenega 
dela, ki jih sklepa. Te pogodbe pa je treba predložiti na vpogled in presojo tudi 
organu samoupravne delavske kontrole, ki ima možnost, da sproži postopek v 
sami organizaciji, ali pa da da družbenemu pravobranilcu samoupravljanja 
predlog, da začne postopek pri pristojnem sodišču za ugotavljanje zakonitosti 
oziroma ničnosti pogodbe. 

S temi predlogi ne posegamo v družbenoekonomske odnose in tudi ne na- 
lagamo bistveno novih administrativnih opravil, temveč predlagamo samo ob- 
veznost, ki bo v bodoče pripomogla k preprečevanju sklepanja posredniških 
pogodb. 

Iz predložene informacije, zlasti navedb posameznih udeležencev pri izde- 
lavi informacije, ki so v tretjem delu, in tudi iz današnjega uvoda, ste lahko 
ugotovili, da se je dolgo razčiščevalo razredno bistvo zaposlovanja delavcev prek 
posrednikov in je bilo mnogo zmot in nedoslednosti. Mislim, da načelnih nejas- 
nosti sedaj ni več. Niso pa še povsod sprejete in nato dosledno izvedene vse 
posledice teh načelnih razrednih spoznanj. 

Predlagamo, da Skupščina sprejme informacijo in podpre osnovno usmeri- 
tev akcij, ki so v teku, zlasti akcije vseh zavestnih sil v organizacijah združe- 
nega dela, organov samoupravnih organizacij, sindikatov in delavske kontrole. 
Hkrati pa naj bodo stališča Skupščine obveznost in spodbuda pristojnim orga- 
nom, da skrbno in vsestransko ocenijo rezultate svoje dosedanje aktivnosti in 
sprejmejo v ta namen ustrezne sklepe za čim doslednejše uveljavljanje druž- 
benoekonomskega položaja delavcev, še posebno tistih delavcev, ki so bili 
doslej prizadeti v svojih osnovnih pravicah zaradi posredništva. 

Predlagamo, da sprejmete tudi osnutek zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o varstvu pri delu, vključno s pripombami odborov k temu osnutku. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Grahor! Kot sem že 
prej povedala, je Odbor za družbenopolitični sistem obravnaval predloženo in- 
formacijo. Predstavnik tega odbora je tovariš Jože Božič. Vprašujem ga, ali bo 
dopolnil pismeno poročilo? (Da.) Prosim, tovariš Božič ima besedo. 

Jože Božič: Tovaršiica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! V 
zvezi z informacijo o nekaterih negativnih pojavih na področju zaposlovanja bi 
želel podčrtati nekatere osnovne ugotovitve iz razprave v odboru, ki je bila do 
samega pojava in tudi do informacije zelo kritična. V razpravi je bilo ugotov- 
ljeno, da informacija preveč poudarja vprašanje veljavnih zakonov s področja 
zaposlovanja oziroma njihove pomanjkljivosti in pravne praznine kot enega 
osnovnih vzrokov za razraščanje družbeno škodljivega ravnanja nekaterih de- 
lovnih organizacij, predvsem na področju gradbeništva in zaradi tega tudi pre- 
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majhne učinkovitosti dela družbenih dejavnikov in organov odkrivanja, pre- 
gona ter sojenja pri preprečevanju negativnih pojavov. 

Sodeč po informaciji, ki zelo podrobno opisuje organiziranje in zavzetost 
nekaterih družbenih dejavnikov preteklih šest mesecev, ki so se uspešno orga- 
nizirali kljub pravni praznini, je po mnenju članov odbora osnovni vzrok ven- 
darle v nedoslednosti in neodločnosti posameznih odgovornih subjektov, to je 
organov nadzora in prisile, samoupravnih organov v združenem delu in še po- 
sebej delavcev samih. Ali je bilo res potrebno toliko priprav in toliko časa za 
odločnejšo odpravo negativnih pojavov na področju zaposlovanja, za katere se 
je naenkrat pokazalo, da niso tako zelo komplicirani. Vendar še danes ne vemo 
za prave krivce, ki so toliko časa to omogočali in tudi ne za stopnjo njihove od- 
govornosti. Danes nam še ni znan primer, čeprav informacija navaja okoli 15. 
do 20 000 delavcev, ki so živeli in delali zunaj norm socialistične samoupravne 
ureditve, in čeprav so organizacije združenega dela pridobile 200 mili- 
jonov din protipravno pridobljene premoženjske koristi na račun teh delavcev. 
Tudi ni znan primer, ko bi bila na podlagi ugotovitve nepravilnosti neupravi- 
čeno pridobljena korist odvzeta, odgovorne osebe pa bi bile ustrezno kaznovane. 

Mimogrede, kdor je včeraj popoldne poslušal radijsko oddajo —■ tovariš 
Grahor, republiški sekretar za delo je bil eden od udeležencev — o negativnih 
pojavih na področju zaposlovanja in povezano s predvideno današnjo razpravo 
v Skupščini, je dobil sicer vtis, da bo v naslednjih mesecih odstranjen ta pro- 
blem z dnevnega reda, vendar je po besedah predstavnika republiškega pravo^- 
branilca samoupravljanja, tovariša Mužiča, videti, da čaka pravobranilca prava 
vojna s pravniki organizacij združenega dela glede razčiščevanja vprašanja, ali 
je kriva obstoječa zakonodaja oziroma, ali so bile deformacije posledica slabih 
zakonov. Verjetno bo pravobranilcu potrebna budnost, da se jutri ne bodo po- 
javili drugi podobni pojavi na področju zaposlovanja, ki ne bodo v skladu z 
našim samoupravnim sistemom. Spomnimo se, koliko opravka je imela Skup- 
ščina pred desetimi leti s preprodajo delovne sile v tujini. Zato mislim, da ne 
bi smeli preveč z lahkoto trditi, da bo pojav kmalu umaknjen z dnevnega reda. 

Da je tako, potrjuje tudi določena pasivnost delovnih organizacij, saj 
nismo slišali veliko tega, kako in s kakšnimi ukrepi so se odrekle takemu za- 
poslovanju, ki je tudi ekstenzivno in prispeva h kratkovidni gospodarski poli- 
tiki. Vprašanje je tudi, kako reagirajo organi samoupravljanja, delavske 
kontrole in posebej zbori delavcev, saj gre za veliko število ljudi, ki jih bo v 
našem gradbeništvu potrebno nadomestiti z drugimi. Po mnenju članov od- 
bora je v tem pogledu tudi informacija enostranska, saj ne vsebuje analize ne- 
gativnih pojavov in ukrepov z vidika odločanja delavcev v delovnih organi- 
zacijah oziroma njihovih samoupravnih in poslovodnih organov, družbene sa- 
mozaščite in aktivnosti družbenopolitičnih organizacij. Ti subjekti bi morali 
bolj energično povedati, kako trajno preprečiti te in druge negativne pojave 
na področju zaposlovanja. 

Izvršnemu svetu je Zbor združenega dela novembra 1979 dal nalogo, da 
skupaj, kar je tudi tovariš Grahor uvodoma dejal, z ustreznimi organi v repu- 
bliki osvetli to problematiko s pravnih, družbenoekonomskih, političnih in 
socialnih vidikov ter uresničevanja družbenega dogovora in samoupravnega 
sporazuma o minimalnih standardih za zagotavljanje življenjskih in kulturnih 
razmer. To pomeni, da ta naloga vključuje tudi analizo aktivnosti in ukrepa- 
nja delovnih organizacij, ki so negativne pojave omogočale. O tem je najmanj 
govora v informaciji. Brez ustrezne družbenopolitične akcije, družbene samo- 
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zaščite in zavesti neposrednih proizvajalcev, da sami odgovarjajo za prepreče- 
vanje nemoralnih in družbeno škodljivih pojavov, ne bomo trajno in popolno- 
ma odpravili vzrokov, ki pogojujejo negativne pojave zaposlovanja, ki so tuji 
naši družbi, humanim odnosom med ljudmi in našemu političnemu sistemu 
socialističnega samoupravljanja. 

V tej smeri je bila dana kritična pripomba v našem odboru tudi k vse- 
bini informacije in njeni pomanjkljivosti za celovito oceno družbene samoup- 
ravne akcije za odpravo teh negativnih pojavov. Delno je danes tovariš Gra- 
hor dopolnil ukrepe posameznih organizacij, vendar ta pomanjkljivost še na- 
prej ostaja. 

Kljub omenjenim pomanjkljivostim informacije in dejstvo, da je usmeri- 
tev odgovornih družbenih dejavnikov, organov nadzora, celovito zagotovljena, 
bi lahko ob ustrezni aktivnosti organizacij združenega dela in družbenopoli- 
tičnih organizacij dokončno odpravili te negativne pojave, ki so se pojavili v 
zadnjih letih in s katerimi imamo sedaj opravka. Poleg predlogov, ki so nave- 
deni v poročilu odbora, predlagam, da naš zbor zahteva od Izvršnega sveta, da 
do konca leta ali vsaj približno v tem roku pripravi novo informacijo za po- 
novno razpravo o tej problematiki. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Božič! Začenjam raz- 
pravo! Želi kdo razpravljati o tej točki dnevnega reda? Ce ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in zboru predlagam naslednji sklep v zvezi z 
informacijo. 

1. Družbenopolitični zbor se je seznanil z informacijo o nekaterih nega- 
tivnih pojavih na področju zaposlovanja, ki jo je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo njen Izvršni svet. Zbor ugotavlja, da daje informacija sicer 
dokaj širok vpogled v obravnavano problematiko, ne daje pa izčrpne analize 
negativnih pojavov, premalo osvetljuje vzroke in ne nakazuje konkretnih reši- 
tev za odpravo prikazanih anomalij. Med vzroki za negativne pojave na področ- 
ju zaposlovanja daje informacija preveliko težo ne dovolj izdelani zakonodaji in 
drugim formalnim razlogom, ne poglablja pa se dovolj v ravnanje nekaterih 
organizacij združenega dela, ki mislijo, da je dovoljeno ustvarjati dohodek 
tudi na tak družbeno nesprejemljiv način, pri čemer imajo podporo tudi v in- 
teresih nekaterih občin. 

S tega vidika bi bilo potrebno jasneje opozoriti na naloge, ki jih morajo 
pri tem opraviti organi samoupravne delavske kontrole, komisije za družbeno 
nadzorstvo, pa tudi organi odkrivanja, pregona in sojenja. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v začetku prihodnjega leta 
predloži Skupščini izčrpen pregled stanja na področju zaposlovanja, ukrepov, 
ki so bili sprejeti, kako da so se izvajali in kakšne so njihove posledice. 

Ali kdo od delegatov predlaga dopolnitev ali spremembo predlaganega 
sklepa, zlasti glede na izčrpno uvodno besedo tovariša Grahorja? (Ne.) Ce 
nihče ničesar ne predlaga, dajem sklep na glasovanje. Kdor je za predlagani 
sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani 
sklep. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu. 
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Osnutek zakona je predložil Izvršni svet. Osnutek zakona sta obravnava- 
la Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora in Zakonodajno-pravna ko- 
misija. Danes smo prejeli predlog stališč, ki naj bi jih Družbenopolitični zbor 
sprejel na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine in 19. člena poslovnika zbo- 
ra. Predstavnik pri tej točki je tovariš Andrej Grahor, član Izvršnega sveta 
in predsednik Republiškega komiteja za delo. Zeli tovariš Grahor besedo? (Ne 
želi.) 

Tovariš Božič, predstavnik Odbora za družbenopolitični sistem, ali želiš 
dopolniti poročilo odbora? (Ne.) Zeli predstavnik Zakonodajno-pravne komi- 
sije dopolniti pismeno poročilo? (Ne.) Zeli tovariš Vindiš besedo? (Ne.) 

Začenjam razpravo o osnutku zakona! Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Če ne 
želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog stališč k os- 
nutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu na gla- 
sovanje. Osnutek stališč ste dobili na klop. Kdor je za ta predlog, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč k osnutku zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu. 

V skladu z določili poslovnika Družbenopolitičnega zbora bomo stališče 
poslali obema pristojnima zboroma in predlagatelju. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog periodič- 
nega delovnega načrta Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za 
II. trimesečje 1980. 

Predlog periodičnega delovnega načrta sta obravnavala Odbor za druž- 
benopolitični sistem in Odbor za družbenoekonomske odnose. Danes smo pre- 
jeli predlog Izvršnega sveta. Preden preidemo na obravnavo predloženega pe- 
riodičnega delovnega načrta za III. trimesečje 1980, bi obrazložila na kratko 
nekatera najpomembnejša vprašanja v tem aktu. 

Periodični delovni načrt je pripravljen na podlagi programa zbora za leto 
1980 in je usklajen s programom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za 
drugo trimesečje 1980. Periodični delovni načrt za tekoče trimesečje izhaja 
predvsem iz prioritetnih nalog, ki so določene v programu za letošnje leto. 
Sestavni del tega načrta so tudi orientacijski dnevni redi sej zbora za julij in 
september 1980. Na teh sejah bodo deležni največje pozornosti planski doku- 
menti za prihodnje srednjeročno obdobje in ocene, kako se izvaja resolucija 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letošnjem letu, oziroma 
kako se uresničujejo v resoluciji predvideni stabilizacijski ukrepi. 

V tem obdobju bo zbor obravnaval pomembno tematsko področje, to je 
oceno samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interes- 
nih skupnostih materialne proizvodnje. Ta problematika je bila predvidena že 
v programih prejšnjih let in so na potrebnost te ocene večkrat opozarjala de- 
lovna telesa in delegati v zborih. Ta ocena bo tudi osnova za pripravo zakonov 
na posameznih področjih materialne proizvodnje posebnega družbenega po- 
mena, ki jih bo zbor prav tako obravnaval v tem obdobju — ceste in ener- 
getika. 

V periodičnem delovnem načrtu se je skušalo predvideti roke za obravna- 
vo posameznih vprašanj, da bo omogočeno delegatom in delegacijam in ob- 
činskim skupščinam kot konferencam delegacij obravnavati predvidena vpra- 
šanja in o njih zavzemati stališča. Seveda pa je pri tem potrebno, da bodo 
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predlagatelji aktov skupno dogovorjeno obveznost o tem periodičnem delov- 
nem načrtu opravili v predvidenih rokih. 

Predlagam, da predlog periodičnega delovnega načrta za II. trimesečje 
skupaj z orientacijskimi dnevnimi redi sej zborov za julij in september sprej- 
mete v predlaganem besedilu. 

Pričenjam razpravo! Želi kdo razpravljati o predlogu periodičnega pro- 
grama za II. trimesečje in o orientacijski vsebini sej v tretjem trimesečju, na 
začetku tretjega trimesečja? Tovarišica Teodora Krpan ima besedo. 

Teodora Krpan: Želim dopolniti poročilo Odbora za družbeno- 
politični sistem, ki je predlagal določena dopolnila v tem smislu, naj zbor pre- 
sodi ali bi se vključili kot zainteresiran zbor pri obravnavi osnutka zakona o 
pogojih in postopku za ustanovitev, združitev ali spremembo območij občin ter 
osnutka zakona ob popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj. Odbor je 
bil mnenja, da so te zadeve vendarle sistemskega značaja, in da bi bilo prav, 
da bi odbor oziroma zbor o njih razpravljal kot zainteresiran zbor. Možno je, 
da zbor danes odloči o tem ali pa kasneje. 

Predsednica Tina Tomlje: Slišali ste pobudo! Menim, da sta pobudi 
uresničljivi takrat, ko bodo zadeve predložene Skupščini. To lahko storimo 
vedno. Prosim, tovariš Janžič! 

Vlado Janžič: Imam samo vprašanje! Iz tega programa ni dovolj 
razvidno, kaj bomo obravnavali na seji 25. junija. Predvideno je sicer uresni- 
čevanje sklepov 6. konference neuvrščenih v Havani, vendar ni rečeno, kaj 
se bo obravnavalo, ker so havanski sklepi zelo obširni. Predvidevam, da bomo 
obravnavali vprašanja, ki neposredno zadevajo ekonomski del havanskih 
sklepov, sicer pa menim, da je obravnava zadev s področja mednarodnih od- 
nosov zelo koristna, vsaj enkrat na leto. Predlagam, da bi se ta točka dnevne- 
ga reda razširila in bi vključila tudi vprašanja odnosov s sosedi in mednarod- 
nih ekonomskih odnosov, glede katerih je aktualno predvsem vključevanje v 
Evropsko gospodarsko skupnost. To se pravi, da bi razpravljali predvsem o za 
nas zanimivih vprašanjih. Ne vidim namreč posebnega smotra obravnave skle- 
pov havanske konference razen, če mislimo sprejemati konkretne sklepe v zvezi 
z uresničevanjem zaključkov ekonomskega dela konference. O teh mora zavzeti 
stališče vsaka naša delovna organizacija. Gre za tisto našo osnovno usmeritev, 
ki je sestavni del naše politike, da se gospodarstvo bolj povezuje z neuvršče- 
nimi deželami in deželami v razvoju. Če niso mišljeni tovrstni ukrepi, spodbu- 
de in iniciative, potem ne vidim smisla obravnave te teme v Družbenopolitič- 
nem zboru. Nekaj splošnih deklaracij, za katere ve že vsak naš državljan, nima 
smisla v zboru ponavljati. Zato bi kazalo to temo razdelati in jo izpopolniti z 
aktualnimi vprašanji, ekonomskimi in drugimi. 

Predsednica Tina Tomlje: Prvotno je bilo v predlogu, da se na isti 
seji obravnava sporazum z Evropsko gospodarsko skupnostjo. Nato je Izvršni 
svet predlagal, in tudi vodstvo zbora se je odločilo, da bo to obravnavo ob pri- 
pravi novega srednjeročnega plana, in sicer na seji junija meseca. Mislim, da pa 
vendarle lahko sprejmemo tvojo sugestijo, naj predlagatelj opredeli to točko 
dnevnega reda s širših zunanjepolitičnih vidikov v smislu podružbljanja zunanje 
politike. Tovarišica Lojzka Cotar ima besedo! 
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Lojzka Čotar: Ce smem na kratko odgovoriti. Ta pobuda je bila 
sprejeta že ob letnem načrtu. 

Predsednica Tina Tomlje: Mislim, da bo imela skupščinska komisija 
možnost skupaj s predlagateljem točneje definirati to točko dnevnega reda. 
Ali je še kakšna sugestija v zvezi s periodičnim programom? Zeli še kdo raz- 
pravljati? (Ne.) Če ne bo nihče več razpravljal o predlogu periodičnega na- 
črta za II. trimesečje 1980, dajem na glasovanje predlog periodičnega delov- 
nega načrta Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za II. trime- 
sečje, skupaj s predlogi Izvršnega sveta in sugestijami, ki so bile dane v raz- 
pravi o predlogu. Kdor je za te predloge, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog periodičnega delovnega 
načrta Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za II. trimesečje 
1980. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Ima morda kdo kakšno vprašanje ali pobudo? (Ne.) 
Zaključujem 6. točko dnevnega reda in prosim delegate, da se v odmoru, 

ki ga odrejam, zadržijo v avli, ker bomo poslušali še poročilo delovne skupine, 
izvoljene za obravnavo 2. točke dnevnega reda. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.55 in se je nadaljevala ob 13.30.) 

Predsednica Tina- Tomlje: Vračam se na 1. točko dnevnega 
reda. 

Ker k tej točki dnevnega reda nismo imeli nobene razprave in skupina 
ni dopolnjevala predlaganega sklepa, dajem takega, kot ste ga dobili na klop, 
na glasovanje. Kdor je za sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog sklepa k 1. točki dnevnega 
reda. 

Nadaljujemo razpravo k 2. točki dnevnega reda. 
Skupina je oblikovala dopolnitve k predlaganemu siklepu. Besedo ima to- 

variš Jože Globačnik. 

Jože Globačnik : Tovarišice in tovariši delegati! Skupina je upošte- 
vala razpravo na seji zbora in na njeni podlagi bistveno dopolnila prvotni de- 
lovni osnutek sklepa, in sicer predlaga naslednje dopolnitve. 

V prvi točki se v drugem odstavku v drugi vrsti za besedo: »usmeritve« 
vstavi besedilo: »na katerih je potrebno dosledno vztrajati«. 

V četrti vrsti tega istega odstavka se črta: »družbene verifikacije« in se 
namesto tega vstavi besedilo, ki se glasi: »dosledni uresničitvi v resolucijah 
dogovorjenih smeri in kriterijev«, ostalo besedilo ostane nespremenjeno. Me- 
nili smo, da že sami kriteriji v resolucijah pomenijo tisti osnovni kriterij za 
družbeno verifikacijo upravičenosti ali neupravičenosti nameravanega investi- 
cijskega vlaganja. 
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V drugi točki se prva alinea preformulira in se v celoti glasi: »Na področju 
ekonomskih odnosov s tujino v okviru Samoupravne interesne skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino in drugih asociacij združenega dela dosledno uve- 
ljaviti obveznost združevanja deviznega dohodka v skladu z zakonom in s tem 
preseči pojave kupoprodajnih odnosov na domačem deviznem trgu, hitreje 
sprejeti ukrepe, ki bodo spodbudili dohodkovni interes za izvoz; realno oceni- 
ti možnosti ter ustvariti pogoje za izpolnitev izvozne obveznosti Slovenije za 
leto 1980 ter pospešiti, dogovarjanje in sprejem plačilne ter devizne bilance 
Jugoslavije, odpraviti fizično bilanciranje med republikami, spremljati in 
usklajevati kvartalno gibanje izvoza in uvoza s plani organizacij združenega 
dela in kriteriji samoupravnega sporazuma v okviru Samoupravne interes- 
ne skupnosti za ekonomske odnose s tujino, da bi presegli prisotne administra- 
tivne kvartalne omejitve.« 

Druga alinea se preformulira in se v celoti glasi: »Z učinkovitejšim uve- 
ljavljanjem odnosov na podlagi zakona o združenem delu, še posebej z dohod- 
kovnim povezovanjem, presegati pojave zapiranja trga in zagotavljati dosled- 
no izpopolnjevanje sprejetih medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti 
pri skupnem ustvarjanju dohodka, še posebej v reprodukcijskih celotah, uve- 
ljaviti odnose v skladu z zakonom o temeljih sistema cen in družbeni kontroli 
cen; čim prej sprejeti zakonske in izvršilne predpise in se dogovoriti, katerim 
disparitetam cen dati prioriteto in sprejeti rešitve; opredeliti programe trž- 
nih in blagovnih rezerv ter urediti financiranje teh programov.« 

Tretja alinea se preformulira in se glasi: »Na podlagi ugotovitev investi- 
torjev, bank in Službe družbenega knjigovodstva nemudoma sprejeti ukrepe, 
ki bodo investicijsko politiko in investicijske načrte dosledno uskladili s kri- 
teriji, sprejetimi v resolucijah in v dogovorih o temeljih planov. Na tej pod- 
lagi zaostriti tudi odgovornost skupnih organov udeležencev sporazuma in do- 
govorov o temeljih planov ter sprejeti odločitve o tem, katere naložbe je po- 
trebno z vidika razvojnih prioritet dokončati, katere opustiti oziroma odložiti, 
ali začeti oziroma prenesti v naslednje srednjeročno obdobje«. 

Četrta alinea se preformulira in se glasi: »V prizadevanjih za selektivno 
omejevanje rasti vseh oblik porabe doseči, da se uveljavi skupna odgovornost 
za celovito in pravočasno oblikovanje programa in v tem okviru določijo med- 
sebojna razmerja, pravice in odgovornosti uporabnikov in izvajalcev po načelu 
svobodne menjave dela in zakona o družbenem planiranju; uveljaviti odgo- 
vornost udeležencev dogovora o družbenih usmeritvah za razporejanje dohod- 
ka v letu 1980 in skladno s tem tudi odgovornost organov udeležencev samo- 
upravnih sporazumov«. 

K 2. točki se dodasta dve novi alinei in sicer: prva dodatna alinea. »Zbor 
smatra za potrebno, da se posebej analizirajo vzroki nelikvidnosti, vse večja 
kreditna odvisnost organizacij združenega dela od bank in sprejmejo ustrezni 
ukrepi«. 

Naslednja nova aiinea: »V zvezi z izgubami zbor opozarja, da je nujno 
podrobneje in realno ugotoviti vzroke za nastale izgube, posebej pri tistih or- 
ganizacijah združenega dela, kjer se izgube pojavljajo že več let in pri rešitvah 
upoštevati selektivni pristop predvsem za odpravo vzrokov nastalih izgub«. 

Četrta točka se spremeni tako, da se glasi: »Delegacija Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ naj v nadaljevanju 
usklajevanja plačilne in devizne bilance Jugoslavije za leto 1980 upošteva tudi 
ugotovitve zbora v tem sklepu in ukrepe na ravni federacije za reševanje eko- 
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nomske politike za leto 1980 in pri tem izhaja iz ugotovitev Družbenopolitič- 
nega zbora«. 

Predsednica Tina Tomlje: Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi 
nihče razpravljati o predlaganih spremembah in dopolnitvah, ki jih je pravkar 
prebral tovariš Globačnik, jih dajem na glasovanje. Kdor je za spremembe in 
dopolnitve, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor spremembe in dopolnitve sprejel soglasno. 
Sedaj dajem na glasovanje sklep v celoti, skupaj s spremembami in do- 

polnitvami. Kdor je za dopolnjen in spremenjen sklep, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel sklep k infor- 
maciji, skupaj s spremembami in dopolnitvami, ki jih je predlagala skupina. 

S tem je dnevni red seje Družbenopolitičnega zbora izčrpan in zaključu- 
jem sejo. 

(Seja zbora je bila končana ob 13.40.) 
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(9. aprila 1980) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.45. 

Predsednica Tina Tomlje: Pričenjam 33. sejo Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost s seje so opravičili naslednji delegati: Marija Aljančič, Vlado 
Janžič, Majda Naglost, Zoran Polič, Stane Repar, Peter Toš, Angelca Vrbnjak, 
Štefanija Žagmaister, Miran Potrč in Jožefa Rakun. 

Z dnevnega reda umikam 1. točko, ker zapisnik 31. seje zbora še ni pri- 
pravljen. 

Glede na to predlagam naslednji dnevni red: 
1. predlog odloka o sestavi republiških komitejev; 
2. osnutek dogovora socialističnih republik in socialističnih avtonomnih 

pokrajin o skupnih temeljih vzgojnoizobraževalnega sistema; 
3. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli kdo od delegatov dopolniti ali spremeniti dnevni red? (Ne želi.) Se z 

dnevnim redom strinjate? (Da.) 
Ugotavljam, da je zbor sprejel dnevni red. 
Obveščam delegate, da me je predsednik Zbora združenega dela v pismu 

z dne 4. aprila 1980. leta obvestil, da je zbor 2. aprila 1980. leta obravnaval 
in sprejel osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri 
delu v skladu s stališči tega zbora. Zato v skladu 3 22. členom poslovnika 
Družbenopolitičnega zbora predlagam, da zbor na podlagi navedenega obve- 
stila sprejme sklep, s katerim ugotavlja, da je Zbor združenega dela sprejel 
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu v 
skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, ki jih je ta sprejel na podlagi 72. 
člena poslovnika Skupščine in 19. člena poslovnika zbora na svoji seji 2. aprila 
1980. Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani 
sklep. 

Prehajamo nal. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o sestavi republiških komitejev. 

Predlog odloka je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Predlog odloka so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, Zako- 

nodaj no-pr a vna komisija in Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve. Predlog odloka, poročili odbora in Zako- 
nodajno-pravne komisije smo prejeli. Danes smo prejeli amandmaje Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slovenije k predlogu odloka, in sicer Izvršni svet pred- 
laga amandmaje k 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16. iin 17. členu. iNismo prejeli 
dodatnega poročila Odbora za družbenopolitični sistem o teh amandmajih. O 
teh amandmajih bo poročal predstavnik predlagatelja. Dodatno bo o tem poro- 
čal predstavnik Odbora za družbenopolitični sistem. Odbor je namreč imel da- 
nes zjutraj sejo. 

Predstavnik predlagatelja je tovariš Jože Pacek, član Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, ki mu dajem besedo. 

Jože Pacek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
S predloženim odlokom se določajo organi, organizacije in skupnosti, ki v 
skladu z zakonom o sistemu državne uprave delegirajo svoje predstavnike 
v republiške komiteje. Z zakonom je določeno, da se v sestavo komitejev vklju- 
čujejo, prvič, republiški upravni organi, drugič, samoupravne interesne skup- 
nosti, praviloma za raven republike, tretjič, organizacije združenega dela in 
seveda tudi druge samoupravne organizacije in skupnosti. Določeno število 
članov komiteja pa bo imenoval Izvršni svet Skupščine SR Slovenije izmed 
javnih in družbenih delavcev na določenem področju, kot je bila pri sestavi 
komitejev praksa že v preteklosti. 

Predlog odloka torej pomeni izpeljavo in konkretizacijo zakonskih določb 
glede sestave posameznih republiških komitejev. V splošnih določbah pred- 
log odloka napotuje na način delovanja republiških komitejev, ki bo podrob- 
neje urejen z njihovim poslovnikom. 

Uvodnih določb pravzaprav niti, ne bi bilo treba ponavljati, ker je v njih 
navedena vsebina sistemskega zakona. Vendar je Izvršni svet menil, da je teh 
šest uvodnih členov predloga odloka zelo pomembnih kot skupna osnova za 
čim bolj enotno funkcioniranje in delovanje republiških komitejev. 

Kot je bilo poudarjeno že ob sprejemu sistemskega in tudi kasneje orga- 
nizacijskega zakona, pomenijo kolegijski upravni organi oziroma republiški 
komiteji obliko odpiranja uprave do združenega dela še posebej do samoup- 
ravnih interesnih skupnosti. Pri republiških komitejih pa gre v osnovi tudi že 
za uveljavljanje načel kolektivnega vodenja upravnega organa. K večjemu 
podružbljanju dela državne uprave pa bodo poleg že uveljavljenih republiških 
družbenih svetov, ki so s svojimi mnenji in stališči, kot je delegatom dobro 
znano, že pomembno vplivali na reševanje vprašanj na posameznih področjih, 
prispevali družbeni sveti za upravna področja ali za upravne organe. 

Glede na dosedanja razmišljanja bodo nekateri od teh družbenih svetov 
ustanovljeni tudi za področja, za katera so oblikovani republiški komiteji, 
čeprav je njihova vloga in sestava različna. Ta vidik je potrebno upoštevati 
tudi sedaj, ko obravnavamo sestavo posameznih republiških komitejev. Te- 
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meljni kriterij pri njihovi sestavi je bil, da se vanje vključijo vsi tisti dejav- 
niki, katerih trajno in organizirano sodelovanje v republiških komitejih je po- 
trebno za uspešno reševanje vprašanj na področju, Za katerega je posamezen 
republiški komite ustanovljen. Sestava posameznih republiških komitejev je 
zato odvisna od števila in vrste subjektov, ki delujejo na posameznem pod- 
ročju tako, da se zagbtavlja že predhodno usklajevanje interesov in delovanja 
na tem področju. Raznovrstnost področij in značaj nalog republiškega komiteja 
je torej tisto, kar pogojuje njegovo konkretno sestavo in število članov. 

Skladno z usmeritvijo sistemskega zakona, da gre v kolegijskih upravnih 
organih prvenstveno za sodelovanje upravnih organov,-so v sestavo posamez- 
nih republiških komitejev vključeni tisti republiški upravni organi, katerih 
stalno in obsežnejše, zlasti pa organizirano sodelovanje, je potrebno za uspešno 
delo posameznega republiškega komiteja. Očitno je namreč, da so med delov- 
nimi področji republiških upravnih organov stične točke in mejne naloge, ki 
narekujejo trajno in intenzivnejše sodelovanje, kot ga je sicer mogoče zagoto- 
viti v oblikah in načinih medsebojnega sodelovanja, kot ga določa zakon. Za- 
radi tega je število upravnih organov, ki so vključeni v posamezne republiške 
komiteje, kot ste gotovo opazili v predlogu odloka, dokaj različno. Republiški 
komite za družbeno planiranje in Republiški komite za zakonodajo na primer, 
ki delujeta na širših področjih glede na svojo funkcijo, povezujeta predvsem 
republiške upravne organe, medtem ko v republiških komitejih na področju 
družbenih dejavnosti, kot ste opažih, prevladujejo samoupravne interesne skup- 
nosti in organizacije združenega dela s teh področij, na gospodarskih podro- 
čjih pa splošna združenja in Gospodarska zbornica Slovenije. Dejstvo, da 
predstavljajo v posameznem republiškem komiteju večino članov upravni 
organi, po mnenju predlagatelja, ni v nasprotju z opredelitvami sistemskega 
zakona, niti ne more ovirati operativnosti dela republiškega komiteja. Nasprot- 
no! 2e na ravni upravnih organov usklajena stališča lahko prispevajo k učin- 
kovitejšemu delu posameznih upravnih organov in Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, ki je odgovoren za koordinacijo in usklajevanje dela uprave. 

Samoupravne interesne skupnosti so v vseh primerih vključene v repu- 
bliški komite, ki je ustanovljen za posamezno področje. Seveda pa je organi- 
ziranost samoupravnih interesnih skupnosti različna. Na nekaterih področjih 
deluje več samoupravnih interesnih skupnosti na drugih pa le ena. 

Podobno velja za splošna združenja in Gospodarsko zbornico Slovenije. 
V skladu z njihovo novo organiziranostjo in delitvijo nalog po zakonu in sta- 
tutih, so prvenstveno zastopana splošna združenja, Gospodarska zbornica Slo- 
venije pa le tedaj, če gre za splošnejše naloge, ki jih lahko izvaja le zbornica. 

Predlog odloka je bil v tem smislu pripravljen na podlagi posebnih posve- 
tov s predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije. 

Posamezne organizacije združenega dela, so neposredno vključene v re- 
publiške komiteje, kot ste opazili, praviloma tedaj, kadar je njihova dejav- 
nost specifična, ali če gre za njihov poseben pomen na določenem podrpčju, 
na primer promet in zveze. Imamo Luko Koper, Splošno plovbo Piran in tako 
naprej, če navedem le en primer. Pač pa so pogosteje v republiških komitejih 
zastopane visokošolske delovne organizacije ter strokovne institucije, pri če- 
mer je bil upoštevan tudi teritorialni vidik. S predlaganimi amandmaji se nji- 
hova udeležba še povečuje. 

Glede udeležbe družbenopolitičnih organizacij v družbenih svetih je bilo 
v Skupščini SR Slovenije sprejeto izrecno stališče, da predstavnikov druž- 

I 
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benopolitičnih organizacij ni mogoče vključevati v sestavo republiških ko- 
mitejev. Enako stališče je bilo sprejeto tudi za družbene organizacije. Zato v 
ustrezne republiške komiteje niso vključeni na primer sindikati, ki bi lahko 
koristno prispevali k delu Republiškega komiteja za delo, Zveza združenj bor- 
cev NOV na primer Republiška konferenca za rehabilitacijo invalidov pri 
Republiškem komiteju za vprašanja borcev, ali pa pri Republiškem komiteju 
za zdravstveno in socialno varstvo in tako naprej. Povezavo s temi organi- 
zacijami bo mogoče zagotoviti s člani, ki jih bo imenoval Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, njihovo udeležbo pri obravnavi določenih vprašanj pa se- 
veda vedno omogoča 4. člen predloga odloka v besedilu, kot je zapisano. 

Ustrezni organi samoupravnih interesnih skupnosti in drugih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti bodo določali svoje predstavnike v republiške ko- 
miteje, prav tako pa bodo to storili republiški upravni organi in sicer repu- 
bliški komiteji na seji oziroma predstojniki individualno vodenih republiških 
upravnih organov. Pri konkretnih kadrovskih rešitvah bo potrebno zagotoviti, 
da bodo člani republiških komitejev kompetentni predstavniki organizacij in 
skupnosti. Iz republiških upravnih organov naj bi bili to bodisi sami predstoj- 
niki, kadar je to le mogoče bodisi njihovi namestniki oziroma vodilni delavci, 
največ do vključno svetovalca predstojnika republiškega upravnega organa. 
Ko pravim kompetentni predstavniki, mislim na to, da mora član republiškega 
komiteja v njem v celoti vsebinsko zastopati stališče organa oziroma organiza- 
cije, ki jo predstavlja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo s svojim aktom poimensko ugoto- 
vil, koga so posamezni organi, organizacije in skupnosti delegirali za člana 
republiških komitejev. Gre torej za stalne delegate. Izvršni svet bo očitno mo- 
ral posvetiti tej sestavi tudi, kot je bilo že rečeno, ustrezno kadrovsko pozornost 
in jo seveda tudi ustrezno politično verificirati v okviru dejavnosti Koordinacij- 
skega odbora za kadrovska vprašanja pri Republiški konferenci SZDL Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, kot sem dejal, pa bo tudi v posamez- 
ne republiške komiteje sam delegiral in imenoval določeno število članov izmed 
javnih delavcev, ki delujejo na določenem področju. Pri tem se odpira možnost 
za vključitev strokovnih in družbenih delavcev, ki delujejo tudi v družbeno- 
političnih organizacijah, družbenih organizacijah, društvih in podobno in ki jih 
glede na zakon ni mogoče neposredno vključiti v sestavo republiških komite- 
jev. Za delo republiških komitejev in .za uveljavljanje njihove odgovornosti pa 
je posebej pomembno, da bodo, kot sem dejal, predstavniki organov, organiza- 
cij in skupnosti v posameznem republiškem komiteju nastopali v skladu s 
smernicami organov, organizacij in skupnosti, ki so jih delegirali v republiški' 
komite. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v skladu s svojo odgovornostjo 
za usmerjanje in usklajevanje dela republiških upravnih organov še posebej 
spremljal delovanje republiških komitejev z vidika njihove učinkovitosti in 
operativnosti. V delovnem programu Izvršnega sveta:za mesec december 1980. 
leta je predvidena posebna analiza o delu republiških komitejev. Njeni izsled- 
ki bodo lahko ustrezna podlaga za določene korekcije, ki jih bo nemara treba 
opraviti na podlagi izkušenj funkcioniranja republiških komitejev, in sprejeti 
tudi v okviru analize o delovanju državne uprave nasploh, ki jo bo konec 
decembra 1980. leta Izvršni svet predložil Skupščini SR Slovenije za obravnavo 
v prvem trimesečju naslednjega leta, ustrezne ugotovitve in predloge za to 
področje. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi pripomb iz dosedanjih 
razprav pripravil amandmaje, ki so vam predloženi. Opušča se udeležba Skup- 
nosti slovenskih občin v sestavi republiških komitejev. V posamezne republiške 
komiteje so v večji meri vključene znanstvene in strokovne organizacije in 
najpomembnejši dejavniki s področja družbenega sistema informiranja. Po- 
večano je tudi število članov, ki jih bo imenoval Izvršni svet v posamezne re- 
publiške komiteje izmed strokovnih in družbenih delavcev. 

Predlagatelj, to je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, meni, da pred- 
lagani amandmaji ustrezno sledijo pripombam iz razprave in pomenijo izbolj- 
šanje prvotno predlaganih rešitev. 

V dosedanjih razpravah so bile dane še nekatere druge pripombe in mne- 
nja, ki jih predlagatelj ni mogel upoštevati in ni spreminjal osnovne zasnove 
sestave republiških komitejev. Razlogi za to so podrobneje navedeni v obraz- 
ložitvi k amandmajem, ki smo jih predložili. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Družbenopolitičnemu zboru, 
da sprejme predlog odloka o sestavi republiških komitejev, skupaj s pred- 
loženimi amandmaji. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi j e : Hvala lepa tovariš Pacek. Besedo ima to- 
variš Ludvik Golob, predstavnik Odbora za družbenopolitični sistem. 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši! Če pogledate poročilo odbora, 
smo predlagali, naj zbor oceni, koliko je predlagatelj upošteval stališča in 
predloge odbora. Ker je predlagatelj predložil določeno število amandmajev, 
se je odbor danes ponovno sestal, in menil, da so predlagani amandmaji v skla- 
du z razpravo v odboru in jih kot take odbor podpira. 

Odbor je v svoji razpravi ugotovil, da temeljne zasnova republiških ko- 
mitejev, po mnenju odbora, ni dovolj ustrezna in da niso dovolj ustrezno upo- 
rabljena merila iz zakona o sistemu državne uprave. Namreč, naj opozorim, 
da smo takrat, ko smo sprejemali zakon o sistemu državne uprave, poleg kri- 
terijev, ki jih je določil zvezni zakon o Zveznem izvršnem svetu in o zveznih 
komitejih, po katerem je temeljni kriterij povezovanje in sodelovanje uprav- 
nih organov na področjih, kjer imajo skupne naloge, vključili med kriterije še 
posebej povezovanje in sodelovanje, pri katerem so naloge trajne in skupne, 
tako da se lahko uskladijo ukrepi in spremlja izvajanje politike. V takih pri- 
merih je nujno zagotoviti usklajevanje s sestavo republiških komitejev. No, 
glede tega je prišlo do razhajanja. Menimo, da je predlagatelj precej upošteval 
prvi splošni kriterij, da pa ni upošteval drugega kriterija. Zaradi tega smo že- 
leli v načelni razpravi predlagatelja usmeriti v to, da bi podrobneje razdelal te 
kriterije za posamezna področja, na podlagi katerih bi jasneje izhajalo vklju- 
čevanje in podružbljanje kolektivne upravne funkcije, da se tako izrazim, v 
republiških komitejih. 

Drugo vprašanje, ki prav tako izhaja iz te temeljne zasnove, je funkcija 
in vključevanje samoupravnih interesnih skupnosti vseh tistih področij, na 
katerih so podružbljene funkcije in jih urejamo na samoupravnih osnovah, in 
sicer tako samoupravne, organizacijske kot tudi družbenoekonomske odnose 
prek sistema planiranja in sistema svobodne menjave dela. V temeljni zasnovi, 
kot je rekel republiški sekretar za pravosodje, upravo in proračun, so zajete 
samoupravne interesne skupnosti, niso pa v tistih skupnih povezovalnih funk- 
cijah, zlasti v Republiškem komiteju za družbeno planiranje. Menili smo, da 
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bi bilo ustrezneje, da bi v republiške komiteje prišli tudi nosilci planiranja in 
svobodne menjave dela, to je samoupravne interesne skupnosti neposredno in ne 
posredno po republiških komitejih, kot je sedaj koncept. Tak drugačen pristop 
bi seveda pomenil, da bi gotovo prišlo do zoževanja števila članov komiteja, 
saj je sedaj v 14. republiških komitejih 224 članov. Operativnost takih komite- 
jev je nekoliko težka, da se tako izrazim, kar se je tudi pokazalo v sedanji 
praksi, ker so bili republiški komiteji zelo številni in največkrat nesklepčni. 

Menili smo tudi, da je treba zaostriti kolektivno delo in odgovornost čla- 
nov teh komitejev. Verjetno ne bi smeli dovoliti, da bi bili poimenično pred- 
stavniki upravnih organov člani posameznega komiteja izven sestava delavcev 
teh organov. Skratka, opredelili smo se za to, da so lahko člani v republiškem 
komiteju in da prevzamejo polno odgovornost v delegatskem smislu le voljeni 
in imenovani funkcionarji upravnih organov. To pa pomeni zoževanje možnosti 
članstva v RK. Iz predlaganih rešitev se vidi, da so nekateri upravni organi 
v zelo številnih republiških komitejih in je vprašanje, koliko bodo časovno 
uspeli uskladiti delo in aktivnost v komitejih. 

Torej pri nekaterih temeljnih izhodiščih gre vendarle za razhajanja. Odbor 
meni, naj zbor sprejme predlog odloka skupaj s predloženimi amandmaji, in 
sicer zato, lker je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije po zakonu o sistemu 
državne uprave prvenstveno v celoti odgovoren za funkcioniranje upravnih 
organov in za uspešno opravljanje nalog. Zaradi tega je ta odgovornost gotovo 
dana tudi pri koncipiranju predlaganih rešitev. Menim, da ni treba zaradi takih 
razhajanj zavračati predlog odloka. Zboru pa predlagamo v sprejem sklep, da 
bi v prvem trimesečju prihodnjega leta Skupščina SR Slovenije obravnavala, 
kako se je v tem smislu preobrazil sistem državne uprave na podlagi novih 
osnov sistemskih zakonov in koliko so se v praksi uresničila načela tega sistema. 
Zato menim, naj to poročilo zajema uresničevanje sistemskega zakona o držav- 
ni upravi, zakona o organizaciji in delovnem področju Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije in republiških upravnih organov, zakona o družbenih svetih 
in tega odloka o sestavi republiških komitejev. Tako bi lahko imeli celovito 
oceno, in bi takrat lahko ugotovili, katera vprašanja v sistemu je treba dogra- 
jevati, v kolikor so sporna in ne dajejo dovolj osnov za učinkovito delo državne 
uprave in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Golob. Besedo ima 
predstavnik Zakonodajno-pravne komisije, tovariš Vito Habjan. 

Vito Habjan: Zakonodajno-pravna komisija se je danes zjutraj še 
enkrat sestala, pregledala amandmaje predlagatelja in se z njimi strinja, ker 
ie tudi bilo na njeno pobudo dogovorjeno, naj bi se vključile v delo republiških 
komitejev še nekatere samoupravne organizacije in skupnosti, ki bi seveda 
lahko prispevale k učinkovitejšemu delovanju teh komitejev. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Habjan. Besedo ima 
predstavnik Komisije Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in ad- 
ministrativne zadeve, tovariš Miro Gošnik. 

Miro Gošnik: Komisija za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve se je danes zjutraj sestala in obravnavala predlog odloka ter amandmaje 
predlagatelja. Oboje komisija podpira. 
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V razpravi je bila poudarjena ikadrovska sestava, ki je lahko posledica tako 
strukturiranih komitejev, pri čemer sta bila izoblikovana dva kadrovska krite- 
rija, in sicer naj bi iz republiških upravnih organov delegirali v sestavo repu- 
bliških komitejev voljene in imenovane funkcionarje, ne pa tudi druge delavce. 
Smatra se, da je to tisti krog, ki ga je omenjal nekoliko prej republiški sekre- 
tar, tovariš Jože Pacek, kot tudi, da bi v te komiteje delegirali organi skupščin 
samoupravnih interesnih skupnosti, torej ne iz vrst strokovnih služb, ampak 
le voljene člane teh organov. 

V razpravi je bilo poudarjeno še to, naj se poveča odgovornost in uresniči 
funkcija republiških komitejev prek funkcije delegatov. Ta dva predloga po- 
menita, naj Izvršni svet, preden objavi končno sestavo vseh republiških komi- 
tejev, v katere bodo delegirali svoje predstavnike vsi imenovani po predlogu 
odloka, začne obravnavo o kadrovski sestavi v Koordinacijsfcem odboru za ka- 
drovska vprašanja pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije kot 
mestu širše družbene verifikacije in ali so ti kriteriji, ki jih predlaga komisija, 
sprejeti. 

Podpiramo tudi predlog, ki je bil v razpravi že omenjen, da se v poročilu 
o uresničevanju zakona o sistemu državne uprave, posebej poudari uresniče- 
vanje tega odloka oziroma funkcija teh komitejev glede na začrtano sestavo 
v predlogu tega odloka. Hvala. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa, tovariš Gošnik! Pričenjam 
razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, preha- 
jamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije k 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16. in 17. členu. Zakonodajno-pravna komisija 
se s temi amandmaji strinja. Omenila sem že, da se z njimi strinja tudi Odbor 
za družbenopolitični sistem. Kdor je za amandmaje Izvršnega sveta, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel amandmaje Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16. in 17. 
členu. 

Glasujemo o predlogu odloka o sestavi republiških komitejev v celoti. Kdor 
je za predlog odloka o sestavi republiških komitejev, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da, je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o sestavi republiških komitejev. 

Na predlog Odbora za družbenopolitični sistem predlagam Družbenopolitič- 
nemu zboru, da v zvezi s to točko dnevnega reda sprejme naslednji sklep: 

Izvršni svet naj pripravi poročilo o realizaciji zakona o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških uprav- 
nih organih, zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih 
organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, zakona o družbenih svetih in odloka o sestavi 
republiških komitejev. Izvršni svet naj v poročilu posebej poroča o delovanju in 
uveljavljanju republiških komitejev. 

To poročilo naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi v roku enega 
leta, tako da bi ga lahko zbori Skupščine SR Slovenije obravnavali v prvem tri- 
mesečju 1081. leta. 
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Ali imate delegati in predstavniki Izvršnega sveta kakšne pomisleke, da 
Družbenopolitični zbor sprejme ob tej točki tak siklep? (Ne.) Ker nima nihče 
nobenega pomisleka k prebranemu predlogu sklepa, dajem predlog sklepa na 
glasovanje. Kdor je za predlog tega sklepa, naj prosim dvigne roko! (Vsi dele- 
gati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep, 
ki zavezuje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da za drugo leto pripravi po- 
ročilo o realizaciji sistemskih zakonov in odloka o sestavi republiških komitejev. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na osnutek dogovora 
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o skupnih temeljih 
vzgojno-izobraževalnega sistema. 

Osnutek dogovora je predložila Republiška konferenca Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije. 

Osnutek dogovora so obravnavali Odbor za družbenopolitični sistem in 
Zakonodajno-pravna komisija. Prejeli smo osnutek dogovora, poročilo Odbora 
za družbenopolitični sistem, stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
dogovoru in mnenje Republiškega sveta za vzgojo in izobraževanje. Danes smo 
prejeli še poročilo Zakonodajno-pravne komisije in predlog sklepa, ki naj bi 
ga zbor sprejel po obravnavi te točke dnevnega reda. 

Kot predstavnik Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije ima besedo tovarišica Tilka Blaha, podpredsednica Republiške 
konference SZDL Slovenije, ki je predlagatelj osnutka tega dogovora. 

Tilka Blaha: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na to, da je bila Republiška konferenca SZDL Slovenije formalni pred- 
lagatelj tega osnutka dogovora, dovolite, da k temu dam kratko obrazložitev. 

Pobuda za pripravo dogovora socialističnih republik in socialističnih avto- 
nomnih pokrajin o skupnih temeljih vzgojno-izobraževalnega sistema, je bila 
sprožena že 1977. leta, in sicer v Medrepubliški komisiji za reformo vzgoje in 
izobraževanja. Ker je potekalo dogovarjanje v tej komisiji z velikimi težavami, 
je bilo dogovorjeno', naj se besedilo dogovora, ki ga je izdelala, ne pa tudi uskla- 
dila medrepubliška komisija, obravnava v Sekciji za izobraževanje, znanost, 
kulturo in telesno kulturo Zvezne konference SZDL Jugoslavije. 

V Socialistični zvezi je nato potekalo tudi nadaljnje usklajevanje. Svet za 
vzgojo in izobraževanje Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije 
je obravnaval osnutek besedila dogovora in ugotovil naslednje: 

1. Da postopek nastajanja dogovora ni bil dober, saj bi morala biti pot 
nastajanja besedila obratna. Na podlagi enotnih političnih izhodišč, dogovorje- 
nih v organih Zvezne konference SZDL Jugoslavije, naj bi Medrepubliška ko- 
misija za reformo vzgoje in izobraževanja pripravila osnutek besedila dogovora. 

2. Dogovor je bil zasnovan preobsežno, preveč podrobno, s prevelikimi 
ambicijami, predvsem je vsiljeval model izpeljave reformnih načel v nekaterih 
republikah kot unificirani model. 

3. Socialistične republike in socialistični avtonomni pokrajini bi se morale 
dogovoriti o enotnih osnovah sistema, ne pa o nekaterih podrobnostih izpeljave. 
Osnutek dogovora pa v marsičem ponavlja resolucije kongresov Zveze ko- 
munistov Jugoslavije, ni pa jasen pri opredeljevanju enotnosti sistema. 

Na osnovi teh stališč se je oblikovala delovna skupina — Sekcija Zvezne 
konference SZDL Jugoslavije, ki je pripravila sedanji osnutek dogovora, ki je 
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v marsičem boljši od prvotnega osnutka, vendar še vedno preobsežen in še 
vedno veljajo zanj nekatere ugotovitve Sveta za vzgojo in izobraževanje Pred- 
sedstva Republiške konference SZDL Slovenije, na kar kažejo tudi razprave 
oziroma poročila odborov Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Besedilo sedanjega osnutka dogovora je rezultat tega, kar smo v dose- 
danjih usklajevanjih v okviru Zvezne konference SZDL Jugoslavije lahko 
uskladili. Slovenija se je ves čas zavzemala za to, naj v dogovoru ne bi ponav- 
ljali ugotovitev, ki jih vsebujejo družbenopolitični dokumenti, zvezna ustava 
in zakon o združenem delu. 

Glede na enotnost jugoslovanskega prostora in možnosti ter potrebe po 
izobraževanju in zaposlovanju delavcev in občanov na celotnem jugoslovanskem 
prostoru, smo se zavzemali za to, da v dogovoru uredimo predvsem obveznosti 
republik in avtonomnih pokrajin, ki naj v svojih zakonih in sistemskih izpelja- 
vah omogočajo oziroma zagotavljajo osnove za enake pravice učencev, štu- 
dentov in delavcev v vseh republikah in avtonomnih pokrajinah. Pri tem smo 
zlasti poudarili, da je vzgoja in izobraževanje ustavna pristojnost republik in 
avtonomnih pokrajin in da ni mogoče z družbenim dogovorom podrobneje 
opredeljevati konkretnih rešitev, ki jih morajo na podlagi enotnih idejnih iz- 
hodišč in družbenoekonomskih odnosov sprejemati delavci v združenem delu 
v vsaiki republiki in avtonomni pokrajini, upoštevajoč pri tem doseženo eko- 
nomsko, kulturno in izobraževalno raven. 

V Jugoslaviji smo pred kratkim podpisali družbeni dogovor o enotnih 
osnovah za klasifikacijo poklicev in strokovne usposobljenosti, ki ob upošteva- 
nju dogovorjenih osnov za razvrščanje poklicev omogoča, da bodo upoštevana 
dokazila o doseženem znanju in da bodo prehodi v vzgojno-izobraževalnih pro- 
gramih med posameznimi republikami lahko potekali nemoteno, upoštevajoč 
seveda pri tem načela in zakonske določbe, ki veljajo za vse udeležence izobra- 
ževanja ob vstopu v izobraževanje na različnih ravneh. Glede na to, da bodo 
sistemi izobraževanja v posameznih strokah različni glede na posebne zahteve 
in razvoj tehnologije oziroma organizacijo dela, smo menili, da bi moral do- 
govor o enotnih osnovah vzgojno-izobraževalnega sistema odpreti predvsem 
možnosti, da se bo samoupravno organizirano združeno delo prek samoupravnih 
interesnih skupnosti za vzgojo in izobraževanje neposredno dogovarjalo in us- 
klajevalo tako vzgojno-izobraževalne programe kot tudi učno tehnologijo, uč- 
benike, lahko pa se bodo v združenem delu tudi dogovarjali o morebitni skupni 
organizaciji in izvajanju nekaterih delov programov, in sicer o tem, kar na 
nek način predvideva 13. člen v 2. alinei, vendar ne dovolj opazno in premalo 
stimulativno. 

Konkretne pripombe, ki niso bile doslej sprejete oziroma usklajene v do- 
sedanjem dogovarjanju, se nanašajo predvsem na 10. in 11. člen, delno pa tudi 
na 3., 5. in 13. člen. 

V Socialistični zvezi smo menili, ob vztrajanju tudi drugih republik in av- 
tonomnih pokrajin pri čim prejšnji sklenitvi dogovora, da je nadaljnja pot 
usklajevanja v republiških in pokrajinskih skupščinah in prek njih v Skupščini 
SFR Jugoslavije v skladu s pristojnostmi skupščin, ki so podpisnice tega do- 
govora. Zato podpiramo predlog sklepa k tej točki dnevnega reda in predla- 
gamo, da zbor sprejme ta sklep. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovarišica Blaha. Prejeli smo 
mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o osnutku tega dogovora. Želi 
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besedo predstavnik Izvršnega sveta? (Da.) Besedo ima tovariš Zdenko Medveš, 
svetovalec predsednice Republiškega komiteja za vzgojo, izobraževanje ter te- 
lesno kulturo. 

Zdenko Medveš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Dovolite, da ik osnutku dogovora socialističnih republik in socialističnih 
avtonomnih pokrajin o skupnih temeljih vzgojno-izobraževalnega sistema, ki 
ste ga prejeli v slovenskem besedilu, skupaj z obrazložitvijo in informacijo o 
njegovem oblikovanju, podrobneje obrazložim mnenje, ki ga je po obravnavi 
dogovora sprejel Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, in širše vsebinske osnove, 
na katerih je utemeljeno to mnenje. 

Izvršni svet podpira pripravo dogovora, pri čemer ugotavlja, da dogovor ne 
izhaja le iz zahtev v sprejetih dokumentih v Zvezi komunistov Jugoslavije, da 
v skladu s svojimi ustavnimi pristojnostmi republike in avtonomni pokrajini 
sodelujejo med seboj in se dogovarjajo o graditvi sistema vzgoje in izobraže- 
vanja na enotnih temeljih. Potrebo po takem dogovarjanju je narekovala tudi 
praksa zaradi različne dinamike uvajanja reforme v posameznih republikah in 
avtonomnih pokrajinah, saj je že v preteklih letih prihajalo do težav, zlasti pri 
vključevanju učencev v nadaljnje izobraževanje. 

Glede na posamezne vsebinske rešitve, ki so se oblikovale ob pripravi za 
preobrazbo vzgoje in izobraževanja v posameznih republikah oziroma avtonom- 
nih pokrajinah, pa bi bile lahko razlike v vzgojno-izobraževalnih sistemih v 
prihodnje še večje kot pred reformo. Po naši oceni predlagano besedilo osnutka 
dogovora ustrezno rešuje nekatera vprašanja, ki jih je treba skupno urejati na 
celotnem območju SFR Jugoslavije. Pri tem mislimo predvsem na določbe o 
enotnem trajanju osnovne šole v vseh republikah oziroma avtonomnih pokra- 
jinah, kar je pomembno zlasti glede na posamezne težnje, ki so bile prisotne v 
preteklih letih za podaljševanje osnovnega šolanja. Pri tem gre tudi za določbe 
o vrsti dejavnosti oziroma obsegu usmerjenega izobraževanja, ki naj vsebuje 
pridobivanje strokovne izobrazbe, stalno izobraževanje na področju kulture, 
samoupravljanja, ljudske obrambe in družbene samozaščite ter stalno izpopol- 
njevanje znanja v stroki, dopolnilno izobraževanje ter izobraževanje in prak- 
tično usposabljanje delavcev in pripravnikov. 

Ta osnutek dogovora opredeljuje tudi načelo, da se vsako izobraževanje, 
ki daje izobrazbo, na podlagi katere lahko delavec uveljavlja pravice bodisi 
do zaposlovanja bodisi do nadaljnjega izobraževanja, izvaja po vzgojno-izobra- 
ževalnih programih, ki so družbeno verificirani. 

Vse navedene sistemske rešitve smo upoštevali tudi v naši republiki pri'pri- 
pravi sistemskih zakonov s področja vzgoje in izobraževanja, torej, pri zakonu o 
vzgoji in varstvu predšolskih otrok, zakonu o osnovni šoli in predlogu zakona 
o usmerjenem izobraževanju. Zato menimo, da glede na navedena vprašanja, ki 
jih rešuje osnutek dogovora, ni potrebno spreminjati nitj ne dopolnjevati no- 
benega od navedenih zakonov. 

Po naši oceni pa obstajajo še naslednja odprta vprašanja, ki jih v dose- 
danjih usklajevanjih ni bilo mogoče uspešno rešiti. Zato menimo, da je treba 
v nadaljnji razpravi prav tem vprašanjem posvetiti največjo pozornost, in 
sicer: 

1. Ce ostajamo pri rešitvi, da so skupščine podpisniki dogovora, naj bi do- 
govor opredeljeval zlasti tiste vsebine, za katere so skupščine pristojne, torej, 
naj bi vseboval tiste obveznosti, ki jih skupščine lahko uveljavljajo prek 
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rešitev v republiških predpisih s področja vzgoje in izobraževanja, ne pa nalagal 
obveznosti, ki bi jih lahko skupščine realizirale le z neposrednim nalaganjem 
nalog posameznim organizacijam združenega dela, zlasti izobraževalnim orga- 
nizacijam ali pa strokovnim službam. S tega vidika je treba kritično presoditi 
obveznosti, ki jih dogovor nalaga, predvsem v 3., 8., 10. členu, v drugem od- 
stavku 11. člena in v 13. členu. 

2. Dogovor v posameznih določbah presega okvire skupnih osnov sistema 
vzgoje in izobraževanja in posega v ustavne pristojnosti in odgovornosti re- 
publik oziroma avtonomnih pokrajin. Tako na primer v 10. členu določa, da se 
za standard usmerjenega izobraževanja šteje skupna vzgojno-izobraževalna 
osnova, s čemer dogovor posega v obseg in vrsto vzgojno-izobraževalnih pro- 
oramov. V tej točki dogovor tudi ni skladen z družbenim dogovorom o enotnih 
osnovah za razvrščanje poklicev in strokovne izobrazbe, ki ne predvideva 
skupne vzgojno-izobrazbene osnove kot standarda za doseganje prve in druge 
stopnje strokovne izobrazbe. 

Iz besedila 10. člena dogovora lahko ponovno izhaja zamisel o skupni 
vzgojno-izobrazbeni osnovi kot posebnem programu, kar pa je le nova oblika, 
s katero naj bi se uveljavila skupna vzgojno-izobrazbena osnova kot tip splošne 
izobraževalne srednje šole v prvi fazi usmerjenega izobraževanja. 

V Skladu z dosedanjimi razpravami o predlogu zakona o usmerjenem iz- 
obraževanju podpiramo intencijo, da se zaradi zviševanja izobrazbene in kul- 
turne ravni delavcev, drugih delovnih ljudi in občanov ustvarjajo pogoji za to, 
da bo postalo pravilo izobraževanje po tistih programih srednjega izobraže- 
vanja, ki omogočajo pridobiti skupno vzgojno-izobraževalno osnovo, nikakor 
pa ne moremo soglašati s pojmovanjem skupne vzgojno-izobrazbene osnove 
kot samostojnega programa, torej kot prve faze usmerjenega izobraževanja. 

3. Posebno vprašanje je prav tako vsebinske narave in je povezano s 1., 2. 
in 3. členom osnutka dogovora, ki opredeljujejo družbene naloge in položaj 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti, družbenoekonomske odnose in samoupravno 
organiziranost na področju vzgoje in izobraževanja. 

Glede na to, da so ta vprašanja ustrezneje in veliko bolj celovito urejena 
zlasti v ustavi, zakonu o združenem delu in drugih dokumentih družbenopoli- 
tičnih skupnosti oziroma družbenopolitičnih organizacij, ali pa gre za vpraša- 
nja, kot na primer samoupravna organiziranost na področju vzgoje in izobra- 
ževanja, ki morajo izhajati iz neposrednih dogovorov uporabnikov in izvajal- 
cev na področju izobraževalne dejavnosti, menimo, naj dogovor ne bi urejal 
teh vprašanj. 

Glede na vsa ta vprašanja in glede na to, da se Skupščina SR Slovenije 
prvič srečuje z dogovorom v fazi osnutka, predlagamo, kot je bilo dogovor- 
jeno v dosedanjih pripravah besedila med republikami in avtonomnima pokra- 
jinama, da se sprejme dogovor v dveh fazah in se torej v Skupščino SR Slo- 
venije dogovor vrne kot predlog. 

V sedanji obravnavi bi bilo potrebno opredeliti, katere so še tiste vsebinske 
rešitve, ki jih je treba uveljaviti v dogovoru kot skupne idejne osnove, izha- 
jajoč pri tem iz pristojnosti skupščin socialističnih republik oziroma sociali- 
stičnih avtonomnih pokrajin. Glede na že uveljavljene oblike sodelovanja re- 
publik in avtonomnih pokrajin na strokovni ravni, pa ocenjujemo, da ni po- 
trebe, da bi dogovor vseboval obveznosti iz takega sodelovanja, še zlasti pa 
ne, da bi zavezoval skupščine republik in avtonomnih pokrajin, da zagotavljajo 
pogoje za tako sodelovanje, ali ga nemara celo neposredno spodbujajo. 
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Na koncu naj še opozorim, da smo naknadno proučili tudi besedilo dogovora 
v slovenskem prevodu in ugotovili, da je prevod v celoti neustrezen ter ne iz- 
haja iz že uveljavljene terminologije, ki se je uveljavila v naši republiki na 
področju vzgoje in izobraževanja, zaradi česar spreminja smisel in vsebino do- 
ločb izvirnega besedila. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi j e : Hvala lepa, tovariš Medveš. Ali želita še 
predstavnika Odbora za družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravne komi- 
sije razpravljati o osnutku družbenega dogovora? (Ne želita.) Zeli še kdo raz- 
pravljati o osnutku družbenega dogovora? (Ne želi.) Zaključujem razpravo. 

Glasovali bomo o predlogu sklepa, ki smo ga prejeli na klop. Zeli kdo raz- 
pravljati o predlaganem sklepu? (Ne želi.) Dajem na glasovanje predlog sklepa, 
ki smo ga danes prejeli na klopi in se nanaša na zaključek obravnave osnutka 
tega dogovora. Kdor je za tak sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Zeli morda kdo postaviti kakšno vprašanje? (Ne.) Ker ne želi nihče posta- 
viti delegatskega vprašanja, zaključujem tudi to točko dnevnega reda. 

S tem je dnevni red 33. seje Družbenopolitičnega zbora izčrpan in zaklju- 
čujem sejo. 

(Seja zbora je bila končana ob 10.35.) 



34. seja 

(28. maja 1980) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

* 
Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Tina Tomlje: Ker je tovariš Igor Uršič opravičil svojo 
odsotnost z današnje seje, predlagam, predno pričnemo z delom, da mi pri 
vodenju seje pomaga tovariš Ciril Zlobec. Se strinjate s tem predlogom? (Da.) 
Prosim tovariša Zlobca, da pride za predsedniško mizo. 

Začenjam 34. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 
Odsotnost s seje so opravičili tovariši: Roman Albreht, Geza Bačič, Marko 

Bule, Miro Gošnik, Radislav-Štefan Klanjšček, Teodora Krpan, Zoran Polič, 
Miran Potrč, Dino Pucer, Stane Repar, Igor Uršič, Vili Vindiš in Angelca 
Vrbnjak. 

Število upravičeno odsotnih je precejšnje. Zato prosim delegate, če le mo- 
rejo, naj vztrajajo do konca seje, da bi lahko nemoteno opravili predvideni 
program dela. 

Predno potrdimo dnevni red, naj obvestim zbor, da je Koordinacijski odbor 
za vprašanja naših delavcev na začasnem delu v tujini pri Republiški konfe- 
renci SZDL Slovenije predlagal, naj bi Skupščina SR Slovenije prevzela po- 
kroviteljstvo nad sedmim srečanjem slovenskih društev Zahodne Evrope dne 
21. junija 1980. leta v Tubingenu. Predsedstvo Skupščine SR Slovenije se je 
sklenilo obrniti na zbore, če se strinjajo s tem, da Skupščina SR Slovenije pre- 
vzame pokroviteljstvo nad to prireditvijo. Hkrati s tem bi vas obvestila še o 
tem, da smo menili, naj bi Skupščino SR Slovenije na tej prireditvi zastopal 
podpredsednik Skupščine SR Slovenije, tovariš Jože Globačnik. 

Se zbor strinja, da Skupščina SR Slovenije prevzame obveznosti do te 
prireditve? (Da.) 

Predno bi predlagala dnevni red za današnjo sejo, naj bi vas obvestila še 
o naslednjem: Danes smo prejeli pismo Izvršnega sveta SR Slovenije, v kate- 
rem predlaga, da Skupščina SR Slovenije odloži obravnavanje predloga dogo- 
vora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delovanja upravnih orga- 



34. seja 623 

nov za družbene prihodke. Kot vam je znano, je bil ta dogovor pravočasno 
uvrščen na dnevni red, in sicer dogovor med republikami in avtonomnima po- 
krajinama, ki naj bi se dogovorile o osnovnih podlagah za organiziranje in 
delovanje upravnih organov na področju davkov. Razprava o predlogu tega do- 
govora je stekla v delovnih telesih in je prav v Odboru za družbenopolitični 
sistem prišlo do opozorila glede nekaterih poglavitnih vprašanj v tem dogovoru, 
za katera ta odbor meni, da ne bi bilo prav, da se tako uredijo. Odbor se je 
tudi posvetoval z družbenopolitičnimi organizacijami in nekaterimi posamez- 
niki o tem vprašanju in povsod dobil podporo, da je prav, če se opozori na ta 
vprašanja. Na to smo seveda opozorili tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
ki se je odločil, da se obravnava te zadeve odloži. 

Želi kdo razpravljati o tem? (Da.) Besedo ima tovariš Ludvik Golob, pred- 
sednik Odbora za družbenopolitični sistem. 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši delegati! Nekajkrat smo že 
imeli težave, ko smo družbene dogovore med republikami in avtonomnima po- 
krajinama, ki naj jih sprejmejo skupščine in pooblastijo pooblaščence, da pod- 
pišejo dogovor, prejeli v zadnji fazi, v kateri so se pogostokrat odpirala neka- 
tera načelna vprašanja in smo, kot se spomnite, že na eni izmed zadnjih sej, ko 
smo obravnavali družbeni dogovor s področja usmerjenega izobraževanja, prav 
tako predlagali postopek, da se ta dogovor obravnava kot osnutek in da se 
postopek usklajevanja nadaljuje zaradi tega, ker niso bile jasno opredeljene 
pravice in odgovornosti, ki jih lahko prevzemajo skupščine v skladu s sistemom. 

Do podobnega primera je prišlo tudi pri obravnavi tega dogovora. Pri tem 
gre za tri vprašanja. Med njimi je eno bistveno, to je rešitev v 8. členu, po 
kateri naj se organom tako imenovane davčne inšpekcije, da se izrazim po do- 
mače, dajo posebna pooblastila, kadar ugotavljajo neopravičeno bogatenje pil 
občanih. V tem primeru dogovor zavezuje republike in avtonomni pokrajini, 
da s posebnimi zakoni ali kako drugače uredijo ta pooblastila, po katerih naj bi 
ti organi imeli pravico osebne in hišne preiskave. To je izjemno, neposredno 
pooblastilo, ki ga v našem sistemu nismo poznali, vsaj doslej ne. Tudi organi 
za notranje zadeve, kadar opravljajo hišno preiskavo — razen v primerih, kadar 
preprečujejo konkretna kazniva dejanja storilcev na samem kraju —• morajo za 
to imeti odločbo preiskovalnega sodnika. Pri tej rešitvi pa ni jasno, kako bi se 
izvedel postopek na podlagi tega pooblastla. Gotovo gre za postopek končne 
izvršbe — če davčni organ ugotovi neupravičeno bogatenje — šele po postopku, 
ki ga opravi sodišče. V predhodnem postopku pa to vprašanje ni rešeno. Me- 
nili smo, da bi, ko bi sprejeli zakon, verjetno prišli v zagato, kako to urediti. 
Zato menimo, da je bolje, da v. dogovoru to opredelimo bolj koncizno in bolj 
določno. Skratka, menili smo, da je treba začeti tudi s politično razpravo o tej 
konkretni rešitvi. Znano je, da je pred dvema letoma Predsedstvo Centralnega 
komiteja Zveze komunistov Jugoslavije razpravljalo o tem v zvezi z učinkovi- 
tostjo oziroma neučinkovitostjo sedanjega sistema komisij na tem področju. 

Prav tako je na zvezni ravni potekala razprava o temeljnih enotnih zasno- 
vah zakona, ki bi urejal postopek ugotavljanja izvora premoženja. V nekaterih 
republikah so sprejeli zakone. Pri nas smo dopolnili davčni zakon. S tem dogo- 
vorom pa bi se vnaprej zavezali, da bo tudi naša republika sprejela tak zakon, 
tako da je treba to še proučiti. Skratka, gre za to, da se z dogovorom že vnaprej 
zavezujemo, da bomo dodatno sprejeli dva do tri zakone, ki so pogoj za izvedbo 
tega dogovora. 
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Naj omenim še eno vprašanje, ki je prav tako pomembno. Sprejeli smo si- 
stemski zakon o državni upravi. Sprejeli smo tudi organizacijske zakone, ki te- 
meljijo na tem sistemskem zakonu. Prav tako je v postopku zakon o organih 
za notranje zadeve, ki upošteva temeljna načela tega zakona. S tem dogovorom 
pa davčnim upravam dajemo poseben položaj. Zavzeli smo stališče, da je po- 
seben položaj upravičen glede na funkcije teh uprav okviru sprejetih načel 
enotnega sistema po zakonu, nikakor pa ne, da bi s tem dogovorom povzročili 
spreminjanje sprejetega zakona, ker menimo, da morajo biti v organih državne 
uprave družbenoekonomski in samoupravni odnosi, funkcija in položaj enaki za 
vse in da je mogoče materialne odnose v teh organih reševati z nagrajevanjem 
po delu v odvisnosti od učinkovitosti dela. 

Končno smo menili, da verjetno ni rešitev, če upoštevamo le učinkovitost 
tega sistema, s tem, da posebno nagrajujemo ah da posebno izpostavljamo po- 
ložaj delavcev in končno, če hočete, določamo poseben postopek, s katerim 
naj občanom vnaprej zagrozimo, da kdor ne bo pošten, bodo sledile takšne in 
takšne posledice. Menim, da so to rešitve, ki so verjetno potrebne v sistemu, 
so pa za funkcioniranje tega področja prav gotovo pomembnejši sistemski za- 
koni, glede na to, kako so ti zakoni uredili odnose, pravice in odgovornosti ob- 
čanov do družbene skupnosti. Opravičujem se, ker sem nekoliko dlje razprav- 
ljal, kot sem imel namen, vendar je bilo nujno, da sem nekoliko širše pojasnil, 
saj se vsega ne da zapisati. 

Predsednica Tina Toralje : Hvala lepa, tovariš Golob. Želi še kdo 
razpravljati, preden sprejmemo dnevni red? (Ne.) Sama menim, da je bilo to 
pojasnilo izčrpno. 

Dajem torej na glasovanje predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, da se preloži obravnavanje predloga dogovora o temeljnih vprašanjih 
položaja, organizacije in delovanja upravnih organov za družbene prihodke z 
današnje seje na eno izmed naslednjih sej zbora. Kdor je za tak predlog, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel sklep, da se obravnava tega pred- 
loga preloži na eno izmed prihodnjih sej. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnikov 31., 32. in 33. seje zbora; 
2. predlog za izdajo zakona o postopku sprejemanja začasnih ukrepov druž- 

benega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine; 
3. predlog dogovora o temeljih davčnega sistema; 
4. osnutek dogovora o usklajevanju ukrepov davčne politike pri davku iz 

dohodka temeljnih organizacij združenega dela; 
5. predlog samoupravnega sporazuma o osnovah in merilih za pridobivanje 

in razporejanje dohodka delovne skupnosti služb Skupščine SR Slovenije; 
6. poročilo o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine 

SFR Jugoslavije za obdobje od 1. 1. 1979 do 31. 12. 1979; 
7. volitve in imenovanja; 
8. predlogi in vprašanja delegatov. 
Družbenopolitični zbor daje stališča po 72. členu poslovnika Skupščine SR 

Slovenije in 19. členu poslovnika zbora k 2., 3. in 4. točki dnevnega reda. Pred- 
laga kdo še kakšno spremembo in dopolnitev dnevnega reda. (Nihče.) 
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Ker ne predlaga nihče sprememb, ugotavljam, da je zbor sprejel predlog 
dnevnega reda. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisni- 
kov 31., 32. in 33. seje zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev navedenih zapisnikov zbo- 
ra? (Ne.) Ce nihče, potem prosim, da z dvigom rok potrdite vse tri zapisnike! 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnike 31., 32, 
in 33. seje zbora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
'zakona o postopku sprejemanja začasnih ukrepov družbenega varstva samo- 
upravnih pravic in družbene lastnine. 

Predlog za izdajo zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Obravnavali so ga Odbor za družbenopolitični sistem, Zakonodajno-pravna ko- 
misija in Komisija Skupščine SR Slovenije za pravosodje. Danes pa smo pre- 
jeli na klop predlog stališč, ki naj bi jih zbor sprejel na podlagi 72. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika tega zbora. 

Predstavnik predlagatelja k tej točki dnevnega reda je predsednik Repu- 
bliškega komiteja za delo, tovariš Andrej Grahor, član Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, ki mu dajem besedo. 

Andrej Grahor: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Pri uresničevanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in uprav- 
ljanju z družbeno lastnino, opravljajo delavci v združenem delu pomembno in 
odgovorno družbeno funkcijo. Samoupravljanje in družbena lastnina sta ne- 
deljiva bistvena elementa ustavne in družbenoekonomske ureditve Jugoslavije 
kot temelja naše družbene skupnosti. Za varovanje teh vrednot in za zagotav- 
ljanje njihovega nadaljnjega razvoja in učinkovitega uveljavljanja ter zoper 
morebitne njihove kršitve, uvaja zakon o združenem delu v skladu z ustavo 
sistem družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine s tem, da 
določa oblike in ukrepe družbenega varstva ter razloge za njihovo izrekanje. 

Zakon o združenem delu določa poleg ukrepov družbenega varstva in raz- 
logov za njihovo uporabo ter deloma načina uporabe nekaterih varstvenih ukre- 
pov, tudi konkretne pravice in dolžnosti družbenopolitičnih skupnosti, sodišč 
združenega dela in družbenega pravobranilca samoupravljanja. Ne določa pa 
postopka za uresničevanje družbenega varstva in za izrekanje ukrepov, kar 
prepušča posebnemu zakonu. Potreben je torej poseben zakon, ki bi uredil po- 
stopek za uresničevanje družbenega varstva, lahko pa bi na temelju prakse 
zadnjih let urejal tudi nekatere razloge za uporabo začasnih ukrepov družbe- 
nega varstva in nekatere nove začasne ukrepe. 

Predlog za izdajo tega zakona je bil pripravljen na podlagi temeljitih pred- 
hodnih razprav z družbenim pravobranilcem samoupravljanja SR Slovenije 
in s predstavniki Sodišča združenega dela SR Slovenije, ki so sodelovali že v 
prvih pripravljalnih razpravah. 

Upoštevana je tudi pobuda Komisije Skupščine SR Slovenije za spremlja- 
nje izvajanja zakona o združenem delu, po kateri naj bi Skupščina SR Slove- 
nije izdala zakon, ki naj bi urejal tista vprašanja postopka izrekanja začasnih 
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ukrepov družbenega varstva, ki so se pokazala kot aktualna v dosedanji 
praksi sodišč in družbenih pravobranilcev samoupravljanja. Poseben zakon 
naj uredi predvsem načela postopka sprejemanja začasnih ukrepov družbe- 
nega varstva, in to zlasti naslednja načela. 

Pobudo za začasne ukrepe družbenega varstva zoper ustrezno organiza- 
cijo združenega dela, ki jo lahko dajo organi oziroma organizacije, določene 
v zakonu o združenem delu, naj obravnava izvršni svet ali drug pristojen or- 
gan skupščine družbenopolitične skupnosti, ki pripravi obrazložen predlog ene- 
ga ali več začasnih ukrepov družbenega varstva, ki naj jih sprejme skupščina. 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja pošlje neposredno skupščini druž- 
benopolitične skupnosti predlog za začasne ukrepe družbenega varstva. Preden 
skupščina sklepa o začasnih ukrepih družbenega varstva, obvesti o tem pobud- 
nika, pristojni organ sindikata, prizadete delavce in organe, zoper katere je 
predlagan izrek začasnih ukrepov družbenega varstva in družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja, ki naj da ustrezno mnenje. 

Postopek za obravnavo in sprejem začasnega ukrepa družbenega varstva 
naj bo hiter. Preden skupščina sprejme sklep, obravnava razloge in okoliščine, 
ki dokazujejo utemeljenost in zakonitost predloga za izdajo začasnega ukrepa. 
Začasne ukrepe družbenega varstva izreče skupščina družbenopolitični skup- 
nosti s sklepom, ki mora vsebovati izrek, obrazložitev in pouk o pravnem sred- 
stvu. Zoper sklep o začasnem ukrepu družbenega varstva imajo prizadeti, zo- 
per katere je izrečen začasni ukrep, sindikati in družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja, pravico, da v roku 30 dni vložijo zahtevo' za preizkus zakonitosti 
sklepa o začasnem ukrepu družbenega varstva, ki ne odloži izvršitve navede- 
nega sklepa. Primeri, zaradi katerih je dopustno zoper organizacijo združenega 
dela uporabljati začasni ukrep družbenega varstva, so določeni in skoraj tak- 
sativno našteti v zakonu o združenem delu. Določbe 619. in 620. člena zakona 
o združenem delu pa vendar dopuščajo možnost, da se z zakonom določijo še 
drugi primeri, ko se šteje, da so v organizaciji združenega dela nastale motnje 
v samoupravnih odnosih oziroma, da je organizacija oškodovala družbeni in- 
teres. 

Nekatera gibanja, zlasti na področju razporejanja in delitve dohodka in 
čistega dohodka za osebne dohodke in za skupno porabo, posebej v zvezi s 
stabilizacijskimi uikrepi, pa kažejo, da bi kazalo uvesti nekatere nove primere 
uporabe začasnih ukrepov družbenega varstva prav s tega področja. Tako je v 
predlogu za izdajo zakona predvideno, da se lahko začasni ukrep družbenega 
varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine izreče, če organizacija zdru- 
ženega dela v določenem ali dogovorjenem roku ne uskladi svojih samouprav- 
nih splošnih aktov z družbenim dogovorom, ki ga je sklenila oziroma h kate- 
remu je pristopila ter s tem povzroča bistvene motnje v samoupravnih odno- 
sih, ali so s tem huje oškodovani družbeni interesi. 

Poleg začasnih ukrepov družbenega varstva, določenih v 622. členu zakona 
o združenem delu, lahko skupščina družbenopolitične skupnosti izreče začasno 
omejitev izplačevanja sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo na rav- 
ni, izračunani na podlagi povprečja osebnih dohodkov in sredstev skupne po- 
rabe zadnjega leta ali zadnjega trimesečja, in sicer najdlje za dobo enega leta. 

Predlog za izdajo zakona predvideva, da se lahko razpusti tudi disciplin- 
ska komisija. Številne, zlasti težje kršitve delovnih obveznosti, so po svojih 
posledicah lahko povod, da pride v organizaciji združenega dela do primerov, 
zaradi katerih je utemeljeno izreči ukrep družbenega varstva. Razpuščeno 
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disciplinsko komisijo naj bi nadomeščal začasni organ, ki bi bil pooblaščen, da 
odloča o disciplinski odgovornosti delavcev. 

V dosedanjih razpravah so bila dana naslednja mnenja: da je nujno po- 
trebno izdati republiški zakon; da ni potrebe po začasnem ukrepu družbenega 
varstva z razpustom disciplinske komisije; da lahko z začasnimi ukrepi druž- 
benega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine nastopijo tudi skup- 
ščine posebnih družbenopolitičnih skupnosti, to je Skupščina mesta Ljubljane 
in Skupščina obalne skupnosti Koper, pa tudi Skupščina SR Slovenije; da je 
treba pri začasni omejitvi izplačevanja sredstev za osebne dohodke in za skup- 
no porabo dopustiti skupščini družbenopolitične skupnosti možnost večje flek- 
sibilnosti pri določitvi ravni, na kateri bi lahko zadržala sredstva za osebne 
dohodke in za skupno porabo; da pristojni organ skupščine družbenopolitične 
skupnosti izvede predhodni ugotovitveni in dokazni postopek, v katerem bi 
bilo treba točno ugotoviti, ali so utemeljeni razlogi za izdajo začasnega ukrepa 
družbenega varstva; da lahko Sodišče združenega dela SR Slovenije odloča o 
zakonitosti vsakega dokončnega sklepa o začasnem ukrepu družbenega var- 
stva, ki ga izda tako občinska skupščina kot tudi skupščina druge družbeno- 
politične skupnosti, ker gre le za konkreten akt skupščine družbenopolitične 
skupnosti, ne pa za splošen akt. 

Predlagam, da Skupščina SR Slovenije sprejme predlog za izdajo tega za- 
kona ter naroči predlagatelju, da pri izdelavi osnutka prouči vsa vprašanja, na 
katera so opozorila delovna telesa Skupščine SR Slovenije in na katera je bilo 
opozorjeno na današnji razpravi. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Predstavnik Odbora za družbenopolitični 
sistem je tovariš Peter Toš, ki želi dopolniti pismeno poročilo. 

Peter Toš: Menim, da ni potrebe, da bi dopolnjeval poročilo. Glede 
na predlog stališč predlagam, da zbor morda ta predlog dopolni še z eno alineo 
v zvezi z 2. točko predloga stališč, v kateri bi bil na ustrezen način opredeljen 
predlog Odbora za družbenopolitični sistem, da se razširi krog pobudnikov za 
uveljavitev tega posebnega družbenega varstva. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Zboru predlagam, da imenuje 
skupino delegatov, ki bo sestavila dokončno besedilo predloga stališč oziroma, 
ki bo ta predlog verjetno spremenila in dopolnila. Skupino naj bi sestavljali: 
tovariš Peter Toš, tovariš Ludvik Golob in tovariš Emil Šuštar. Soglašate s ta- 
ko sestavo te skupine, ki bo po razpravi predlagala zboru popravljeno besedilo 
predloga stališč? (Da.) 

Začenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, prekinjamo obravnavo 2. točke dnevnega reda in predlagam, da sku- 
pina v smislu razprave tovariša Toša pripravi predlog dopolnitve predloga 
teh stališč. 

\ 
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog dogovo- 

ra o temeljih davčnega sistema. 
Predlog dogovora je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Dogo- 

vor sta obravnavala: Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno- 
pravna komisija. Danes smo prejeli tudi predlog stališč, ki naj bi jih Družbeno- 
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politični zbor sprejel na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 
19. člena poslovnika tega zbora. 

Predstavnik predlagatelja je tovariš Franc Škufca, republiški podsekretar 
v Republiškem sekretariatu za finance. Želite besedo tovariš Škufca? (Da.) Pro- 
sim, besedo ima Franc Škufca. 

Franc Škufca: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V skladu z zvezno in republiško ustavo določa republiški zakon sistem, 
vire in vrste davkov. Po prvem odstavku 265. člena ustave SFRJ pa je pred- 
videno, da republike in avtonomni pokrajini sodelujejo na področju davčne 
politike ter z medsebojnimi dogovori usklajujejo temeljne davčne politike in 
sistemov v mejah, ki zagotavljajo enotnost in stabilnost jugoslovanskega trga. 
Zato so v predloženem dogovoru o temeljih davčnega sistema predvideni po- 
membnejši davki in temeljni elementi davčnega sistema, ki zagotavljajo ures- 
ničevanje te ustavne določbe, za kar so se sporazumele republike in avtonom- 
ni pokrajini, da se enotno uredi na področju davčnega sistema v dosedanjem 
postopku. 

V predlogu dogovora so predvideni: enotna opredelitev davčnega zavezan- 
ca, davčne osnove, vrste davčnih stopenj in davčne olajšave ter oprostitve za 
naslednje vrste davkov, in sicer: davek iz dohodka, davek od osebnega dohod- 
ka delavcev, davek od osebnega dohodka iz ikmetijskc dejavnosti ter davki, ki 
jih plačujejo tuje osebe. ... 

Pri davku iz dohodka je pri opredelitvi zavezancev upoštevano načelo 
splošnosti davčne obveznosti, s tem, da so zajeti vsi subjekti, ki v skladu z za- 
konom o združenem delu pridobivajo dohodek. S tem naj bi se prispevalo k 
izenačitvi družbenoekonomskega položaja delavcev v delovnih skupnostih in 
zagotovil vpliv davčne politike na odločitve teh subjektov. 

Republike in avtonomni pokrajini pa lahko z zakonom oprostijo plačeva- 
nja davka iz dohodka določene delovne skupnosti. Po dogovoru je davčna os- 
nova dosežen dohodek davčnega zavezanca, ki se zmanjša za obveznosti do de- 
lovne skupnosti, ki opravlja delo za temeljno organizacijo v delovni organiza- 
ciji in za del dohodka, ki je bil že obdavčen v tujini. Republike in avtonomni 
pokrajini pa lahko z zakonom določijo tudi druga izločanja iz dohodka. Po 
predlogu dogovora naj bi bile stopnje davka iz dohodka proporcionalne in raz- 
lične po dejavnostih. 

Pri davku iz osebnega dohodka je kot davčni zavezanec predviden dela- 
vec, ki je v delovnem razmerju in je izenačen glede obdavčevanja. Kot davčna 
osnova je predviden vsak posamezen prejeti znesek osebnega dohodka. Stop- 
nje davka so proporcionalne in so lahko različne za posamezne vrste prejem- 
kov. 

Pri davku iz osebnega dohodka iz samostojnega opravljanja kmetijske 
dejavnosti je predviden kot davčni zavezanec lastnik ali uporabnik zemljišča. 
Davčna osnova je lahko katastrski dohodek ali dejanski dohodek, medtem ko 
so davčne stopnje proporcionalne ter različne v odvisnosti od pogojev dosega- 
nja dohodka. 

Pri obdavčevanju tujih oseb so predvideni naslednji davki, in sicer: davek 
iz dohodka tujih oseb, ki opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost; davek iz 
dohodka tujih oseb, ki je dosežen na podlagi vlaganj v domačo organizacijo 
združenega dela; davek iz dohodka tujih oseb, dosežen s prevozom potnikov in 
blaga, ki nimajo predstavništva na območju SFR Jugoslavije ter drugi davki, 
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za katere republiški ali pokrajinski zakon določa, da jih plačuje tuja oseba. 
Zavezanec je pri vseh treh davkih tuja oseba, ki na območju republike doseže 
oziroma dosega dohodek. Predvidene so proporcionalne stopnje za obdavčitev 
tega dohodka. Pri prvem navedenem davku je predvidena davčna osnova do- 
sežen dohodek, zmanjšan za materialne stroške, amortizacijo in osebne dohod- 
ke. Pri davku iz dohodka tujih oseb, ki je dosežen na podlagi vlaganj v doma- 
čo organizacijo združenega dela, je osnova nadomestilo za gospodarjenje z vlo- 
ženimi sredstvi ter pri davku iz dohodka tujih oseb, ki ga dosegajo tuje osebe 
s prevozom potnikov in blaga, vsak posamezni bruto dohodek. 

Po dogovoru naj bi republike in avtonomni pokrajini vključile predvidene 
rešitve v svojo zakonodajo do 1. 1. 1981. Po programu Skupščine SR Slovenije 
je predviden v tem letu sprejem zakona o davkih občanov in zakona o davku 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti. Pred- 
videne rešitve v tem dogovoru so v skladu s Sprejetimi osnutki omenjenih 
zakonov in zato Izvršni svet predlaga, da Skupščina SR Slovenije sprejme 
predlog dogovora o temeljih davčnega sistema. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Poročevalka Odbora za družbenoekonom- 
ske odnose je tovarišica Štefanija Žagmaister. Ali boste dopolnili poročilo od- 
bora? (Ne.) Poročevalec Zakonodajno-pravne komisije? (Tudi ne.) Menim, da je 
prav, da tudi za to točko dnevnega reda glede na predlog stališč zbor oblikuje 
skupino delegatov v sestavi: tovarišica Štefanija Žagmaister, tovariš Jože Ma- 
rolt in tovariš Jože Globačnik, ki naj po razpravi morebiti dopolni predlagana 
stališča k tej točki dnevnega reda. Se strinjate s sestavo te skupine delegatov? 
(Da.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Jože Glo- 
bačnik. 

Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši! Povem naj le nekaj stav- 
kov k 3. točki predlaganega predloga stališč. Ze v razpravi na seji odbora, smo 
predlagali naj bi se Izvršni svet Skupščine SR Slovenije skušal v okviru ude- 
ležencev dogovora sporazumeti tudi za rešitev, da je treba spremljati ures- 
ničevanje predlaganega dogovora. Seveda, če bi to spremljanje sedaj oprede- 
lili povsem formalno, bi se lahko uresničevanje dogovora omejilo na upošteva- 
nje oziroma neupoštevanje davčnih virov in davčnih zavezancev tako, kot jih 
navaja predlagani dogovor. 

Ze v razpravi na seji odbora smo menili, in domnevam, da je tako izraže- 
no v 3. točki predloga stališč, da je treba uresničevanje dogovora spremljati na 
ta način, da bi prišli do primerjalnih analiz, kako se uveljavljajo posamezne 
vrste davkov v posameznih republikah in avtonomnih pokrajinah. Za tako 
ugotovitev je podlaga v nekaterih podatkih o tem, kako se doslej uporabljajo 
v kvantitativnem smislu posamezni davčni ukrepi v republikah in avtonomnih 
pokrajinah. Ugotavljamo, da gre pri tem za bistvene razlike glede osebnega 
predpisovanja, pri čemer moram seveda reči, da smo v Sloveniji na vrhu, ko 
gre za predpisovanje teh obveznosti, hkrati, ko sami dobro vemo, da bomo 
v okviru Jugoslavije tako kot doslej tudi v prihodnje uveljavljali ukrepe vza- 
jemnosti in solidarnosti, ko gre za skupno in splošno porabo, da ne govorim 
o funkciji siklada za reševanje položaja manj razvitih. Vse to so neposredne 
ugotovitve, vendar pa smo menih, da bi zahteva, da se primerjalno prikaže 
uporaba tega dogovora, tudi ko gre za dinarske učinke, dala odgovor na vpra- 
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šanje, kako si prizadevamo tudi za lastne vire dohodkov. To je potrebno tudi 
zaradi tega, ker menim, da smo v naši republiki, zlasti na področju skupne po- 
rabe uveljavljali v aktih samoupravnih interesnih skupnosti dokaj prepričlji- 
vo in dobro prakso, da solidarnosti in vzajemnosti ne more biti deležen tisti, 
ki je doslej do lastnih davčnih zavezancev popustljiv, toleranten, ne izterjuje, 
ali pa predpisuje nižje stopnje itd. Menim, torej, da načelo, ki smo ga bolj ali 
manj vključili v naše rešitve, ko gre za vplivanje na splošno porabo v prora- 
čunih občin in republike za področje skupne porabe in v samoupravnih inte- 
resnih s/kupnostih, terja predlog sklepa v 3. točki, ko predvideva primerjalno 
analizo, uresničevanja dogovora tudi v kvantitativnem smislu in s tem omo- 
goča dovolj realno razpravo o davčni politiki v družbenopolitičnih skupnostih. 
V tem vidimo tudi praktično vrednost predloga sklepa v 3. točki. 

Predsednica Tina Tomlje : Menim, da je prav, da še obrazložim sta- 
lišče k 1. točki dnevnega reda. 

Delegati so že v Odboru za družbenoekonomske odnose opozorili na ta 
problem in menim, da je treba ponovno na to opozoriti, ker praksa, ki se je 
uveljavila pri sprejemanju in definiranju družbenih dogovorov zlasti med re- 
publikami in avtonomnima pokrajinama, ni ustrezna, saj prejemamo dogovo- 
re šele v zadnji fazi. S tem, ko prejmemo kak dogovor v zadnji fazi, je zaradi 
postopka, včasih pa tudi iz drugih razlogov, neprimerno tak dogovor zavrniti 
zaradi rešitve nekaterih vprašanj, ki niso bila dovolj usklajevana in razčišče- 
na že v predhodnih postopkih. Tako bomo verjetno morali kasneje bolj odloč- 
no vztrajati tudi pri postopku, da se družbeni dogovori sprejemajo vsaj v dveh 
fazah, ker smo že pri vseh teh treh družbenih dogovorih ugotovili in tudi pri 
nekaterih drugih, da je postopek v zadnji fazi povsem neučinkovit, ker je da- 
na velika odgovornost za zavračanje in zavlačevanje poteka družbenega dogo- 
varjanja v okviru federacije in to zaradi nekaterih vprašanj. Tako bi pa lah- 
ko, če bi šli v dve fazi, najprej pred predlogom prejeli že delovno gradivo v 
obliki osnutka ali kako drugače in bi verjetno lahko rešili določene dileme ter 
bi zadnja faza potekala bolj nemoteno. Zato smo to zahtevo ponovili tudi v 
razpravi pred 1. točko dnevnega reda in tega bi se morali v prihodnje tudi 
držati. To bi veljalo tako za delovanje naših delegatov na zvezni ravni kot tudi 
za Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki v predhodnih postopkih usklajuje 
rešitve v posameznih družbenih dogovorih, in sicer, da bi uveljavili drugačen 
postopek, kot se je sedaj začel uveljavljati. 

Zeli še kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Viktor Stopar. 

Viktor Stopar: Govoril bom le o enem vprašanju. Ko sprejemamo 
razna stališča glede teh družbenih dogovorov, nikjer ne zasledim, ali pa sem 
to nekoliko preveč površno pogledal, da se družbeni dogovori marsikje kršijo. 
Zato je treba sprejeti določeno stališče o tem, če nekdo krši tak družbeni do- 
govor. Ugotavljam pa, da to ni jasno povedano. Menim, da bi morda to omenili 
tudi v predlogu teh stališč, če že sprejemamo predloženi dogovor. Če gre za do- 
ločene obveznosti, bi bilo potrebno opredeliti tudi kršilce tega družbenega do- 
govora. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Stopar. Lahko pred- 
stavnik Izvršnega sveta odgovori na to vprašanje delegata, ki je vsebinsko 
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pravne narave. Gre namreč za dogovor, ne za družbeni dogovor. Besedo ima 
tovariš Franc Škufca. 

t 
Franc Škufca: V zvezi z vprašanjem glede sankcij bi ne mogel kaj 

posebnega odgovoriti, vendar naj povem, da v vseh primerih, ki so bili sprejeti 
dogovori med republikami in avtonomnima pokrajinama, s katerim so se ure- 
jale zadeve iz republiške pristojnosti, ni bilo pri dosedanjih dogovorih pred- 
videnih sankcij. 

Glede samega dogovora pa bi povedal, glede na našo oceno naslednje: Vsi 
veste, da je sprejemanje tega dogovora oziroma usklajevanja stališč posamez- 
nih republik potekalo razmeroma dolgo časa, in sicer od 1976. leta, ko so ta 
dogovor obravnavali zvezni sveti, republiški sveti in tako naprej. Razen tega 
je dogovor, ki predvideva uskladitev nekaterih elementov davčnega sistema, 
vsaj po oceni Republiškega sekretariata za finance in Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, zelo Okviren. Sami ste lahko opazili, če navedem kot pri- 
mer davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, da je pri davč- 
nem zavezancu predvideno, da lahko republika oprosti z zakonom tudi določe- 
ne delovne skupnosti, kar pomeni, da je v zvezi s tem še vedno veliko prosto- 
ra za drugačne odločitve posameznih republik. To velja tudi za davčno osnovo. 
Predviden je sicer dohodek kot davčna osnova, predvideno pa je tudi dvoje 
izločanj iz te davčne osnove, v drugem odstavku pa je celo predvideno, da 
lahko republike z zakonom predvidijo še dodatna izločanja iz dohodka. 

Tako lahko rečemo, da se s tem dogovorom usklajujejo le temeljni ele- 
menti davčnega sistema. Zato menimo, da v primeru tega dogovora ni potrebe 
po sankciji. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: O kakšnih osnovah bi se verjetno tudi še 
dalo govoriti. O osnovah na področju kmetijstva smo na primer v Sloveniji 
razpravljali v drugačni smeri. Te rešitve bodo za nekaj časa tudi zadržale raz- 
prave. To republiko sem navedla le zaradi tega, da bi tudi te dogovore, ki v 
mnogočem Skupščino zavezujejo pri nadaljnjem zakonodajnem delu, spreje- 
mali v dveh fazah, kar bi bilo veliko bolj konstruktivno. 

Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati in ker 
v razpravi ni bilo nobenega predloga, da bi bilo treba predlog stališč dopolnje- 
vati ali spreminjati, tudi ni potrebe po oblikovanju določene delovne skupine. 
Zato zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem 
predlog stališč k predlogu dogovora o temeljih davčnega sistema, ki smo ga 
prejeli danes na klop. Kdor je za tako oblikovana stališča v treh točkah, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč k predlogu dogo- 
vora o temeljih davčnega sistema. 

Ugotavljam, da se je skupina, ki je pripravljala dopolnitev predloga sta- 
lišč k 2. točki dnevnega reda že vrnila in prosim vodjo skupine tovar- 
riša Petra Toša, da nas seznani s predlogom skupine delegatov. 

Peter Toš: Skupina delegatov predlaga, naj se 2. točka predloga sta- 
lišč Družbenopolitičnega zbora k predlogu za izdajo zakona o sprejemanju za- 
časnih ukrepov družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine 
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dopolni z novo 2. alineo, ki se glasi: »Potrebno je razširiti krog tistih, ki lahko 
dajo pobudo za začasne ukrepe družbenega varstva, z izvršnim svetom skup- 
ščine družbenopolitične skupnosti in komisijo za družbeno nadzorstvo skup- 
ščine družbenopolitične skupnosti.« Dosedanja 2. alinea naj postane 3. alinea. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Slišali ste predlog skupine delegatov. Želi 
predstavnik predlagatelja komentirati predlog skupine? (Da.) Besedo ima to- 
variš Andrej Grahor. 

Andrej Grahor: Tovarišica predsednica! Mislim, da je to dejansko 
že vsebovano v besedilu, le da ne tako eksplicitno, kot je predvideno v tem 
predlogu, in sicer, da občinska skupščina določi še drugo delovno telo. Tako 
menim, da lahko to sprejmemo. 

Predsednica Tina Tomi je : Želi še kdo razpravljati o predlagani do- 
polnitvi predloga stališč? (Nihče.) Ker ne, dajem na glasovanje predlagano do- 
polnitev 2. alinee 2. točke predlaganih stališč k predlogu za izdajo tega zakona. 
Kdor je za predlog skupine, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog dopolnitve k predlogu 
stališč. 

Na glasovanje dajem celotni predlog stališč, skupaj s sprejeto dopolnitvijo. 
Kdor je za ta predlog stališč, naj prosim dvigne roko !(Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč k predlogu za izdajo 
zakona o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega varstva samoupravnih 
pravic in družbene lastnine, skupaj z dopolnitvijo. 

Po 20. členu poslovnika zbora bom sprejeta stališča poslala Zboru združe- 
nega dela, Zboru občin in predlagatelju. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek dogovora 
o usklajevanju ukrepov davčne politike pri davku iz dohodka temeljnih orga- 
nizacij združenega dela. 

Osnutek dogovora je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Osnu- 
tek dogovora sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in Zako- 
nodajno-pravna komisija. Tudi za to točko dnevnega reda smo na klop prejeli 
predlog stališč, ki naj bi jih Družbenopolitični zbor sprejel po 72. členu poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije in 19. členu poslovnika zbora. 

Predstavnik predlagatelja je tudi za to točko dnevnega reda tovariš Franc 
Skufca, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance. Želiš 
morda besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Franc Skufca. 

Franc Skufca: Tovarišice in tovariši delegati! Z osnutkom dogovora 
o usklajevanju ukrepov davčne politike pri davku iz dohodka temeljnih orga- 
nizacij združenega dela, ki naj bi ga sklenile skupščine republik in avtonomnih 
pokrajin, predlaga Zvezni izvršni svet usmeritev politike davka iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela v smeri uresničevanja temeljnih ciljev 
sprejete družbenoekonomske politike v tem letu. Zaradi tega predlaga v os- 
nutku dogovora oprostitev davka iz dohodka temeljnih organizacij premogov- 
nikov, davčne oprostitve in olajšave v primeru vlaganj v dejavnosti, ki so 
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predvidene z družbenim planom, zmanjševanje davčnih obremenitev izvozni- 
kov in sredstva, ki se vlagajo za pospeševanje razvoja manj razvitih. 

K osnutku dogovora daje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripombe 
k 3., 4. in 5. členu, ki pa ste jih že prejeli na klop. 

Glede na to, da sprejetje tega dogovora v Sloveniji ne bo terjalo spre- 
membe veljavnega zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združene- 
ga dela, ker so predvideni ukrepi že vključeni v naš davčni sistem, predlaga 
Izvršni svet Skupščini SR Slovenije, da pooblasti Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, da pristopi k usklajevanju osnutka tega dogovora ter pri tem uve- 
ljavlja sprejeta stališča v Skupščini SR Slovenije. 

Predsednica Tina Tomi je: Tovarišica Štefanija Žagmaister, ah boste 
dopolnih poročilo odbora? (Da.) 

Štefanija Žagmaister: Menim, da so mnenja in pripombe 
odbora zajete v predlogu stališč, ki naj bi jih sprejel Družbenopolitični zbor. 
Vendar pa naj omenim le »rdečo nit«, ki se je vlekla v razpravi v odboru glede 
osnutka tega dogovora, in sicer v zvezi s tem, kar je poudaril že tovariš Glo- 
bačnik pri prejšnji točki dnevnega reda. 

Odbor meni — tako je bilo iz razprave razbrati — da ko že obravnavamo 
take dogovore, ki prinašajo materialne posledice za združeno delo, bi bilo pri- 
merno, na kar opozarjamo, da bi sprejeli primerjalne ocene in preglede, kaj to 
finančno pomeni za združeno delo. Samo toliko naj povem še kot dopolnitev k 
razpravi v odboru. Sicer pa so mnenja odbora že zajeta v predlogu stališč. 

Predsednica Tina Tomlje: Ali bo predstavnik Zakonodajno-pravne 
komisije dopolnil poročilo komisije? (Ne.) Skupina, izvoljena za 3. točko dnev- 
nega reda, bi lahko sledila tudi razpravi k tej točki dnevnega reda, če bo po- 
trebno dopolnjevati predlagano stališče. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati o osnutku dogovora o usklaje- 
vanju ukrepov davčne politike pri davku iz dohodka temeljnih organizacij 

- združenega dela. (Nihče.) Tovarišica Žagmaister, ali menite, da bi bilo treba 
glede na razpravo v odboru dopolnjevati stališča Družbenopolitičnega zbora? 
(Ne.) 

Ker nihče več ne bo razpravljal o tem osnutku in tudi ne o predlaganih 
stališčih, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog stališč k os- 
nutku dogovora o usklajevanju ukrepov davčne politike pri davku iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvig- 
ne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor sprejel predlog stališč k osnutku 
dogovora o usklajevanju ukrepov davčne politike pri davku iz dohodka temelj- 
nih organizacij združenega dela. 

V skladu z 20. členom poslovnika zbora bom sprejeta stališča poslala obe- 
ma zboroma in predlagatelju. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog samo- 
upravnega sporazuma o osnovah in merilih za pridobivanje in razporejanje 
dohodka delovne skupnosti služb Skupščine SR Slovenije. 
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• Predlog samoupravnega sporazuma so predložile strokovne službe v sode- 
lovanju s Predsedstvom Skupščine SR Slovenije. Obravnavali pa so ga Odbor 
za družbenoekonomske odnose, Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija. Odbor 
za družbenoekonomske odnose je v svojem poročilu predlagal amandma k 
6. členu, Zakonodajno-pravna komisija pa je v poročilu predlagala amandma k 
11. členu. 

Tovariši delegati! Sami veste, da smo po sprejetem programu na eni izmed 
prejšnjih sej sprejeli odlok o organizaciji služb Skupščine SR Slovenije. Se- 
daj pa nam je v obravnavo predložen samoupravni splošni akt, ki ureja odnos 
med vsemi tremi zbori Skupščine SR Slovenije in njeno delovno skupnostjo. 
Bili so nekateri pomisleki o tem, kdo naj bi v imenu Skupščine opredelil te od- 
nose, ki jih predvideva zakon o združenem delu. Menili smo, da je najpravil- 
nejše predlagati zborom, da ti nastopajo v imenu Skupščine v razmerju do 
njene delovne skupnosti. Na ta način bi bili še tesneje povezani in bi bila stro- 
kovna služba Skupščine še bolj neposredno vezana na delovanje delegatov v 
zborih, ne pa da se ti odnosi vzpostavijo le z vodstvom Skupščine SR Slove- 
nije. Ali bo poročevalka odbora tovarišica Štefanija Zagmaister, dopolnila po- 
ročilo odbora? (Da.) Besedo ima tovarišica Štefanija Zagmaister. 

Štefanija Zagmaister: Odbor predlaga amandma zato, ker meni, 
da je treba določbo 6. člena uskladiti z zakonom o združenem delu. 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Samo Divjak, pred- 
stavnik Zakonođajno-pravne komisije. 

Samo Divjak: Zakonodajno-pravna komisija se z amandmajem k 
6. členu strinja, vendar ga redakcijsko popravlja in predlaga, da se prvi od- 
stavek tega člena glasi takole: »Delovna skupnost v posameznem letu pridobi- 
va dohodek na podlagi«, potem pa sledi sedanje besedilo. 

Amandma je potreben zaradi tega, ker se s takim besedilom bolj izraža 
odvisnost dohodka od programiranega in po programu opravljenega dela. Ko- 
misija torej predlaga sprejetje amandmajev k 6. in k 11. členu, ne pa tudi k 
4. členu tega samoupravnega sporazuma: 

Predsednica Tina Tomlje: Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati 
o predlaganem samoupravnem sporazumu? (Nihče.) Delegati v drugih zborih 
so imeli veliko pripomb. Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju Odbora za družbenoekonomske od- 
nose k 6. členu, in sicer skupaj s predlogom Zakonodajno-pravne komisije, ki 
je redakcijsko dopolnila prvi odstavek 6. člena. Zakonodajno-pravna komisija 
bo tudi predlagala tak amandma v ostalih dveh zborih, da ne bi bilo potrebno 
zaradi tega usklajevanje med zbori. 

Preden dam ta amandma na glasovanje, bom še enkrat prebrala besedilo, 
da bo vsem jasno. V besedilu 6. člena je Odbor za družbenoekonomske odno- 
se predlagal, da se beseda: »določi« nadomesti z besedo: »pridobiva«, Zako- 
nodajno-pravna komisija pa predlaga še redakcijsko dopolnitev tako, da »de- 
lovna skupnost v posameznem letu pridobiva dohodek na podlagi programa 
dela služb, ovrednotenega po osnovah« s tem, da je nadaljnje besedilo tako, kot 
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je bilo že prej. Kdor se strinja s takim amandmajem, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose k 6. členu in redakcijski predlog Zakonodajno-pravne ko- 
misije. 

Glasujemo še o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 11. členu. Če 
ste pogledali poročilo Zakonodajno-pravne komisije, ta povsem pravilno opo- 
zarja na določbo sistemskega zakona s področja državne uprave, kakšen na- 
men imajo določena sredstva v delovnih skupnostih državnih organov in je 
zaradi tega predlagala dopolnitev 11. člena. V drugih dejavnostih se lahko v 
skladu z zakonom o proračunu SR Slovenije porabijo sredstva za materialne 
stroške in za nakup opreme, toda ne brez te usmeritve, ki jo daje zakon. To je 
omejitev za tako delovno skupnost. 

Dajem na glasovanje še ta amandma. Kdor je za amandma Zakonodajno- 
pravne komisije k 11. členu, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko). Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Zakonodajno-pravne 
komisije k 11. členu. 

Dajem na glasovanje celoten predlog samoupravnega sporazuma o osno- 
vah in merilih za pridobivanje in razporejanje dohodka delovne skupnosti 
služb Skupščine SR Slovenije. Kdor je za predlog samoupravnega sporazuma, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog samo- 
upravnega sporazuma o osnovah in merilih za pridobivanje in razporejanje 
dohodka delovne skupnosti služb Skupščine SR Slovenije. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na poročilo o delu 
delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije za ob- 
dobje od 1. 1. 1979 do 31. 12. 1979. 

Poročilo so predložili delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupšči- 
ne SFR Jugoslavije. Poročilo je obravnaval Odbor za družbenopolitični sistem. 
Poročilo pa so obravnavali tudi v okviru Republiške konference SZDL Slo- 
venije, in sicer Svet za družbenopolitični sistem s čigar seje je bil zapisnik 
predložen tudi delegatom. 

Dogovorili smo se, da bo o tem poročilu spregovoril tovariš Jože Božič, 
delegat v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije, ki mu dajem besedo. 

Jože Božič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! V 
poročilu o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR 
Jugoslavije za obdobje od 1. 1. 1979 do 31. 12. 1979 so, poleg dela Zveznega 
zbora in njegovih delovnih teles, v zaključnem delu poročila navedene neka- 
tere ugotovitve in predlogi za izboljšanje programiranja in metod dela Zvez- 
nega zbora. Opozoril bi na nekatere od teh ugotovitev oziroma na tista vpra- 
šanja, s katerimi smo se delegati srečevali in se še srečujemo pri svojem delu, 
ki pa bistveno vplivajo na uresničevanje vloge Zveznega zbora v delegatskem 
skupščinskem sistemu. 

Program dela Zveznega zbora, njegovo oblikovanje in izvajanje ter pro- 
gramiranje dela v posameznih trimesečjih niso dovolj odprti do združenega 
dela in drugih subjektov delegatskega odločanja, kar se nanaša na izražanje, 
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usklajevanje in oblikovanje stališč celotne samoupravne in družbene struk- 
ture. Ni še dovolj razvita ustavna obveznost demokratične kontrolne funkcije. 
Skupščine SFR Jugoslavije, kar je ena izmed temeljnih pomanjkljivosti pri 
njenem delu. Upravni organi počasi reagirajo na pobude delegatov. Vpliv stro- 
kovnih služb, izvršnih organov in upravnih organov na odločanje in priprave 
za odločitev v Zveznem zboru je še vedno prevelik. Večkrat se delegati sreču- 
jemo z neučinkovitim delom upravnih organov in administracije. Vse bolj pri- 
haja do izraza problem uresničevanja ustavnega koncepta, mesta in vloge iz- 
vršnih in upravnih organov. Prisotno je sprejemanje zakonov po hitrem po- 
stopku. Poleg tega so prisotne težave pri organiziranju delegatske baze in 
ne nazadnje tudi niso izčrpane vse možnosti za učinkovitejše delo delegatov 
samih tako posameznikov kot celote. Vse to pomembno vpliva na nadaljnji raz- 
voj delegatskih odnosov in učinkovitejšo vlogo Zveznega zbora v delegatskem 
in skupščinskem sistemu. 

Do teh in drugih vprašanj — o njih je več govora v poročilu —- smo dele- 
gati iz SR Slovenije v Zveznem zboru imeli kritičen odnos in smo na sejah zbo- 
ra in njegovih delovnih teles, v Klubu delegatov in v drugih oblikah aktivnosti 
v Skupščini SFRJ s svojimi pobudami skušali prispevati k premagovanju ome- 
njenih težav in izboljšanju vsebine metod in pogojev dela v Zveznem zboru. 

Nekatere naše pobude so bile sprejete, nekatere ne. Prav sedaj teče raz- 
prava v delovnih telesih zbora o uresničevanju delegatskega skupščinskega 
sistema s posebnim ozirom na federacijo in predvidoma konec junija meseca 
tega leta bo o tem razpravljal zbor. Dosedanje razprave v zvezi s poročilom 
delegatov Zveznega zbora v naši republiki, kot tudi stališča zborov Skupšči- 
ne SR Slovenije bodo lahko precej prispevali k izboljšanju dela Zveznega 
zbora. Glede na nekatere izkušnje pri našem delu so bili delegati iz SR Slove- 
nije tudi pobudniki pogovora vodij delegatov iz vseh republik in avtonomnih 
pokrajin. Ta pogovor je bil v začetku tega leta v Ljubljani. Obravnavali smo 
vprašanja, kako izboljšati vsebino in metode dela Zveznega zbora. Delegati iz 
SR Slovenije smo se aktivno zavzemali za izboljšanje sodelovanje zbora in nje- 
govih teles s številnimi organi in organizacijami v federaciji, posebno z Zvez- 
no konferenco SZDL Jugoslavije in njenimi oblikami delovanja. V nekaterih 
sekcijah in odborih Zvezne konference so zelo aktivni tudi delegati iz SR 
Slovenije, vendar smo mnenja, da Zvezna konferenca še ne izraža vloge in 
odgovornosti, ki bi jo morala imeti v odnosu do Zveznega zbora, predvsem v 
fazi političnega usklajevanja stališč in oblikovanja predlogov. 

Pogoji za delo delegatov v Zveznem zboru na ravni republike so se v zad- 
njem letu precej izboljšali. Priprave na seje zborov in delovnih teles postaja- 
jo bolj temeljite. Stališča, pobude in predlogi so zasnovani bolj demokratično. 
Okrepila sta se interes in aktivnost družbenopolitičnih organizacij na ravni 
republike. Republiška konferenca SZDL Slovenije s svojimi oblikami delo- 
vanja, s sekcijami in odbori vse bolj povezuje delegate Zveznega zbora in 
omogoča delegatom oblikovanje ustreznih stališč za delo v Zveznem zboru. 
Pri tem seveda še zdaleč niso izkoriščene vse možnosti delegatskega povezova- 
nja. Izboljšalo se je tudi sodelovanje z zbori Skupščine SR Slovenije, še poseb- 
no z njihovimi delovnimi telesi. 

Program dela zborov Skupščine SR Slovenije vključuje najpomembnejša 
teme iz programa dela Zveznega zbora. To pa pomeni, da bodo o tem razprav- 
ljale konference delegatov v združenem delu in v občinah. Na ta način se vse 
bolj povezujemo z neposredno samoupravno bazo. Treba bo storiti nadaljnje 
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napore za učinkovitejše hkratno programiranje. Povečana je aktivnost obeh 
odborov Družbenopolitičnega zbora v republiki. 

Delegati v Zveznem zboru dobivamo vsa gradiva, ki jih obravnavajo zbori 
Skupščine SR Slovenije, in razne dopolnilne informacije. Na ta način se raz- 
širja osnova obvladovanja in poznavanja posameznih področij dela Skupščine 
SR Slovenije in obstoječe problematike stanja in razvoja SR Slovenije, s čimer 
je dana večja podlaga za delo delegatov in odločanje v Zveznem zboru. Za 
večino delegatov, ki so zaposleni v združenem delu, pa tako zvezno kot repu- 
bliško skupščinsko gradivo zaradi velikega obsega povzroča nemajhne težave. 

Enkrat mesečno je sestanek vseh delegatov, tako imenovani pogovor dele- 
gatov, na katerega so vabljeni predstavniki združenega dela, Izvršnega sveta. 
Skupščine SR Slovenije, republiških upravnih organov, družbenopolitičnih or- 
ganizacij in drugi. Ti pogovori so še vedno preveč oprti na upravne organe. 

Drugi udeleženci, ki pogostokrat nimajo delegatsko oblikovanih stališč, 
premalo učinkovito prispevajo h kvaliteti pogovorov. Kljub temu menimo, da 
se uveljavlja institut dogovarjanja delegatov na ravni republike pred sejami 
Zveznega zbora. Treba pa bo storiti korak naprej in za najpomembnejša vpra- 
šanja iz programa dela Zveznega zbora oblikovati na ravni republike in občin 
konferenco delegacij. Odbor za družbenopolitični sistem se je, kot je to razvid- 
no iz poročila odbora, za to zavzel zelo odločno. Hkrati je tudi opozo- 
ril na nevarnost, da se nekatere oblike pogovorov z delegati v Zveznem zboru 
na ravni republike in občin ne bi institucionalizirale oziroma prevzele vlogo, ki 
jo ustavno lahko uresničuje le neposredno delegatsko oblikovana konferenca 
delegacij združenega dela, temeljnih samoupravnih skupnosti in družbenopo- 
litičnih organizacij na ravni republike in občin. V tej smeri je razpravljal tudi 
Svet za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške konference SZDL 
Slovenije, katerega poročilo smo prejeli in tudi ta svet se je zavzel za obliko- 
vanje take konference delegacij. 

Sodelovanje s skupščinami občin se postopoma izboljšuje. Povečuje se in- 
teres skupščin občin za program dela Zveznega zbora, vključevanje v njegovo 
izvajanje in iskanje ustreznih oblik aktivnosti, v zvezi s katerimi naj bi prišli 
bolj do izraza interesi združenega dela in temeljnih samoupravnih skupnosti 
pri obravnavanju vprašanj iz pristojnosti Zveznega zbora. Do sredine maja 
tega leta so poročilo o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru obrav- 
navali v 43. občinah, večinoma v vseh zborih skupščin občin. V preostalih obči- 
nah obravnave še potekajo. Pri vseh obravnavah so sodelovali delegati v Zvez- 
nem zboru in podrobneje pojasnjevali probleme, s katerimi se srečujejo pri 
svojem delu. 

Za razliko od predhodnih razprav je bilo tokrat na sejah zborov skupščin 
občin več razprave in tudi več pobud, kako naprej razvijati delegatski sistem 
in delegatska razmerja. V manjšem številu občin pa je bilo še Vedno poročilo 
obravnavano povsem formalno. 

Aktivneje so se do poročila opredeljevali družbenopolitični zbori v občin- 
skih skupščinah. Tudi nekatere občinske konference SZDL Slovenije so v tem 
letu vključile v svoje programe dela teme iz programa dela Zveznega zbora. 

Iz občin prejemamo pripombe in predloge za pogovore delegatov pred se- 
jami Zveznega zbora. Večinoma so to pripombe občinskih upravnih organov. 
Ker so roki kratki — glede tega se pripravljajo spremembe poslovnika Zvez- 
nega zbora — ni dovolj časa za bolj organizirane razprave v temeljnih dele- 
gacijah oziroma konferencah delegacij ali v zborih skupščin občin. V zadnjem 
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času se pojavljajo pobude iz organizacij združenega dela v smislu delegatskih 
vprašanj in pobud. Skoraj ni seje Zveznega zbora, da ne bi slovenski delegati 
postavili eno ali več delegatskih vprašanj. Očitni so premiki na ravni federa- 
cije, republike in občin, glede širšega vključevanja samoupravnih družbenih 
subjektov v delo Zveznega zbora. 

Treba je podpreti stališče Odbora za družbenopolitični sistem, da je treba 
preiti hitreje od ugotavljanja problemov v programiranju in delu Zveznega 
zbora k bolj trdnemu organiziranju delegatskega sistema in delegatskih odno- 
sov v občinah in v temeljnih delegacijah, pa tudi v republiki. 

Člani odbora so se v razpravi osredotočili na vprašanje, kako zagotoviti 
avtentično vključevanje širših interesov delegatske baze v delo Zveznega zbo- 
ra in pri tem na eni strani doseči večjo odprtost programa dela in metod dela 
zbora, na drugi strani pa večjo angažiranost celotne samoupravne in družbene 
strukture. Posebno mesto naj bi imele občinske skupščine kot konference dele- 
gacij, v katerih bi delegati neposredno usklajevali interese in oblikovali pred- 
loge ter smernice za delo delegatov v Zveznem zboru. Obvezno naj bi obliko- 
vali svoja stališča vsi subjekti v občini, ki po svoji funkciji sodelujejo in se 
vključujejo v skupščinsko odločanje. V celoti sicer ne bo mogoče s takim nači- 
nom dela pokriti programa dela Zveznega zbora, obvezno pa vsaj najpomem- 
bnejše sistemske zakone, izvršno kontrolo in funkcije zbora ter tiste naloge, ki 
so aktualne v sedanjem trenutku družbenoekonomskega razvoja pri nas. Za 
nekatera vprašanja pa bi lahko oblikovali konferenco delegacij na ravni repu- 
blike, seveda z ustrezno delegatsko sestavo vseh zainteresiranih subjektov. 
Odbor se je opredelil še do nekaterih drugih problemov, prisotnih v poročilu, 
ki zaslužijo pozornost v današnji razpravi. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlj e : Hvala lepa tovariš Božič. Pričenjam raz- 
pravo. Bo kdo razpravljal o poročilu? Pripravili smo tudi sklep, ki bi ga spre- 
jeli po razpravi. Sklep izhaja v glavnem iz razprave v Odboru za družbenopo- 
litični sistem in iz razprav v Svetu za družbenopolitični sistem pri Republiški 
konferenci SZDL Slovenije. 

Ko smo v teh telesih razpravljali o delu naše delegacije v Zveznem zboru, 
je bilo izraženo mnenje, da ta zbor sprejema odločilne sistemske zakone, ki 
imajo daljnosežne posledice za graditev celotnega sistema v Jugoslaviji in da 
glede na nekatere neizdelane demokratične postopke pri oblikovanju stališč na- 
stajajo precejšnje težave in se stališča ne oblikujejo dovolj v skladu z interesi 
delovnih ljudi in občanov ter njihovih delegacij. Zato smo toliko poudarjali 
da bi se bilo treba na podlagi političnih dogovorov opredeliti za metode demo- 
kratičnega oblikovanja stališč za delegate v Zveznem zboru, ki bi s tem dobili 
tudi večjo politično moč pri kreiranju zveznih predpisov. Kajti ugotoviti je 
treba, da ti delegati niso deležni pri svojem delu v Zveznem zboru in njihovem 
nastopanju dovolj velike pozornosti, zlasti ne s strani predlagateljev oziroma 
Zveznega izvršnega sveta. Zato bi bilo treba, če praktično gledamo na to, te 
delegate opremiti z več politične moči in ne samo s strokovnostjo, čeprav tudi 
strokovna vprašanja stopajo v ospredje, ker so to v glavnem politične sistem- 
ske teme, ki se urejajo z zakoni in je pri tem pomembna tudi pravilna razpo- 
reditev teh tem po različnih zakonih. Mislim, da jih je treba predvsem opre- 
miti z jasnimi in trdnimi političnimi stališči, s stališči družbeno političnih or- 
ganizacij, seveda s predpostavko, da je v njih opravljen demokratičen dialog 
vseh delovnih ljudi in občanov. Zato smo toliko poudarjali problem programi- 
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ran j a v Zveznem zboru, ki ni dovolj definiran. Pogosto se odlagajo sistemske 
rešitve in se novi predpisi sprejemajo po hitrih postopkih. Zaradi takega pro- 
gramiranja v Zveznem zboru se je tudi težko dogovoriti, katerih demokratič- 
nih metod pri oblikovanju stališč bi se poslužili pri posameznem aktu, ki je na 
dnevnem redu v Zveznem zboru. Zato smo poudarili, da bi bilo treba vztrajati 
na trdnejšem programiranju, da bi se tudi ob programu dogovorili, po kakšni 
demokratični poti je treba oblikovati stališča za oblikovanje teh odločitev, ki 
bodo na dnevnem redu, za kateri zakon je potrebno sklicati najširšo konfe- 
renco, za katere zakone so te konference v okviru občinskih skupščin, kdaj je 
dovolj tudi konsultacija le določenih družbeno političnih organizacij, da bi se 
glede na teme v Sloveniji že pri programu opredelili, kakšnih demokratičnih 
poti se bomo posluževali za oblikovanje stališč in da bi bili vnaprej dogovor- 
jeni. Menim, da bi morali od tega, ko stalno naštevamo, katere so demokratične 
metode za oblikovanje stališč za delegate v Zveznem zboru, preiti na konkret- 
no akcijo, da bi se pri posameznem zakonu že opredelili, katera bi bila najpri- 
mernejša metoda v programu dela. Zato toliko poudarjamo tudi programiranje 
in to ne iz formalističnih razlogov. 

Se želi še kdo vključiti v razpravo? (Nihče.) Potem zaključujem razpravo 
in predlagam, da sprejmete ta sklep, ki smo vam ga posredovali na klop. 

Dajem na glasovanje predloženi sklep k poročilu o delu delegatov iz SR 
Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije za obdobje od 1. 1. 1979 
do 31. 12. 1979. Kdor je za tak sklep Družbenopolitičnega zbora, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog sklepa k 
poročilu o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR 
Jugoslavije od januarja do decembra 1979. leta. 

Prehajamo na 7. točko- dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Celju. 
Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 

imenovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
soglaša s predlogom odloka. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Celju dajem na glaso- 
vanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o izvolitvi sodnice 
Višjega sodišča v Celju. S tem je bila Tatjana Peršič izvoljena za sodnico Viš- 
jega sodišča v Celju. 

2. Predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Mariboru. 
Tudi ta predlog je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 

imenovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
soglaša s predlogom odloka. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v 
Mariboru. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o izvolitvi sodnice 
Višjega sodišča v Mariboru. S tem je bila za sodnico Višjega sodišča v Mari- 
boru izvoljena Mira Kirbiš. 

^ \ 
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3. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju javnega tožilca Višjega jav- 
nega tožilstva v Ljubljani. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR. Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
soglaša s predlogom tega odloka. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi in ime- 
novanju javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani. S tem je bil v 
Družbenopolitičnem zboru razrešen Branko Bračko dolžnosti javnega tožilca 
Višjega javnega tožilstva v Ljubljani. Za javnega tožilca Višjega tožilstva v 
Ljubljani pa je bil v Družbenopolitičnem zboru imenovan Jože Peterca. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Besedo ima tovariš Ludvik Golob. 

Ludvik Golob: Opravičujem se, ker nisem že pri določitvi dnevnega 
reda predlagal točko razno. V zvezi s to točko naj vas obvestim, da je Odbor 
za družbenopolitični sistem obravnaval predlog zveznega zakona o vojaški ob- 
veznosti. Znano vam je, da je za področje ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite ustanovljen poseben družbeni svet pri Predsedstvu SR Slovenije, kadar 
pa gre za sistemske zakone, so se običajno doslej obravnavali tudi v odborih 
zborov Skupščine SR Slovenije za družbenopolitični sistem, ki oblikujejo svoja 
stališča, zberejo vse predloge in mnenja tako Predsedstva SR Slovenije kot tudi 
družbenopolitičnih organizacij, ko obravnavajo in opredeljujejo smernice za 
delo delegatov v Zveznem zboru. O tem smo razpravljali v Predsedstvu Skup- 
ščine SR Slovenije in v okviru kolegija pri predsedniku Skupščine SR Sloveni- 
je, kjer je bilo dogovorjeno, da odbor sproži razpravo in zbere vse pobude in 
predloge. Tako smo oblikovali sedem amandmajev k predlogu tega zakona. 
Poročilo, ki smo vam ga šele danes posredovali, boste prejeli. 

Sporazumeli smo se o naslednjem. V Odboru za ljudsko obrambo 
Zveznega zbora so trije delegati iz naše republike, ki so prevzeli obveznost, da 
skušajo uveljaviti teh sedem amandmajev. Kolikor v tem odboru ne bodo uspe- 
li, potem nastane ponovna potreba po politični oceni oziroma oceni utemelje- 
nosti, da bi vztrajali pri nekaterih bistvenih vprašanjih in vložili amandmaje 
do seje Zveznega zbora. Ne vem, če bo Zvezni zbor v tem času zasedal, ker je 
3. junija seja odbora, 25. junija bi Zvezni zbor sprejel predlog tega zakona, 
kako bo tekel ta postopek. 25. junija tega leta so seje zborov Skupščine SR 
Slovenije, tako da dejansko ni moč o tem pred sejami teh zborov razpravljati. 

Želel bi le, da bi pooblastili odbor, da bi sprejel oceno na podlagi konzul- 
tacij s Predsedstvom SR Slovenije in ostalimi družbenimi dejavniki v SZDL 
Slovenije oziroma v Svetu za ljudsko obrambo. Kolikor bodo le-ti menili, da 
je treba enotno oblikovati stališča Slovenije in predložiti Zveznemu zboru 
amandmaje, bi pooblastili odbor, da jih oblikuje, s tem, da bi po tem lahko 
predsednica tega zbora posredovala te amandmaje, ki bi se v Zveznem zboru 
razmnožili za vse .delegate zaradi odločanja v Zveznem zboru. Sicer ne vidim 
druge praktične možnosti glede rešitve tega vprašanja in to še zlasti zato, ker 
je prišlo do nekaterih zapletov, o katerih naj vas dodatno seznanim. 
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Osnutek zakona o vojaški obveznosti je bil usklajen glede nekaterih re- 
šitev. Posebna skupina odbora Zveznega zbora je v času usklajevanja in obli- 
kovanja predloga tega zakona opustila nekatere rešitve iz osnutka in vanj vne- 
sla nekatere bistveno nove rešitve, ne da bi se posvetovala z republikami in z 
delegati. Zato lahko ugotovite, da v 1. točki kritiziramo metodo dela Odbora 
Zveznega zbora za ljudsko obrambo kot nedopustno v demokratični proceduri 
uveljavljanja delegatskih odnosov. O tem vas obveščam zato, ko boste to po- 
zorno brali, da boste vedeli za vzroke, zakaj je to tako. Verjetno bo taka kri- 
tika povzročila v tem odboru Zveznega zbora precej hrupa. Kakorkoli že, me- 
nim, da sem bil dolžan na to opozoriti. 

To je tisto, o čemer sem vas želel obvestiti, in sicer, kako je doslej potekal 
postopek pri oblikovanju amandmajev in da pooblaste odbor, da opravi to 
nalogo. Prosim, da se zbor glede tega opredeli. 

Predsednica Tina Tomlje: Menim, da je predlog tovariša Goloba po- 
polnoma upravičen. Ce bi roki ustrezali, bi bilo verjetno upravičeno, da zbor 
razpravlja o celotnem predlogu zakona. To se sedaj ne da storiti, ker seje 
Zveznega zbora in zborov Skupščine SR Slovenije potekajo hkrati. 

Predlagam zboru, da glede na to pobudo pooblastimo odbor, da oblikuje 
stališča k predlogu zakona o vojaški obveznosti in jih na podlagi pooblastila 
zbora tudi posreduje Zveznemu zboru, ob tem, da odbor konzultira tudi druge 
politične dejavnike v republiki. Kolikor odbor še ni sprejel stališč in bo treba 
še enkrat razpravljati o tem v odboru, bi bilo dobro, da so delegati v Druž- 
benopolitičnem zboru obveščeni o tej seji odbora, pri čemer imajo možnost 
sodelovati v razpravi v Odboru za družbenopolitični sistem. Verjetno boste 
morali še enkrat razpravljati o tem v odboru. 

Besedo ima tovariš Ludvik Golob: Če ne bodo bistvene rešitve, bo- 
mo morali ponovno sklicati odbor in obvestiti vse delegate o Sklicu seje od- 
bora. Hkrati boste prejeli tudi poročilo odbora. Moram reči, da so bile razprave 
o predlogu tega zakona v Svetu za ljudsko obrambo, v Republiškem sekretari- 
atu za ljudsko obrambo in v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije take, 
da so usklajena stališča republiških organov in organizacij. 

Predsednica Tina Tomlje: Poleg tega bo Odbor za družbenopolitični' 
sistem v teh dneh poslal poročilo o dosedanjem delu pri obravnavi tega vpra- 
šanja in če bo imel kdo od delegatov pripombe, bi bilo prav, da jih sporoči 
Odboru za družbenopolitični sistem. Ce pa bo odbor potem, ko bo usklajeval 
stališča v republiki, sklical o tem vprašanju še enkrat sejo, naj o tem obvesti 
tudi vse delegate Družbenopolitičnega zbora, da bi se lahko udeležili te seje. 

Se strinjate s takim sklepom? (Da.) 
S tem je dnevni red današnje seje zbora izčrpan in zaključujem sejo. 

(Seja zbora je bila končana ob 10.30.) 
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1 
skupno zasedanje 

zbora združenega dela, 

zbora občin 

in družbenopolitičnega zbora 

2. aprila 1980 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek zasedanja ob 9.25. 

Predsedujoča Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije, na katerem bomo poslušali uvodno ob- 
razložitev k poročilu o poteku planskih aktivnosti in o problemih usklajeva- 
nja razvoja v SR Sloveniji, ki jo bo imel tovariš Vitja Rode, podpredsednik 
Izvršnega sveta in predsednik Odbora Izvršnega sveta za družbenoekonom- 
sko ureditev, družbeni plan in razvoj, in uvodno obrazložitev k informaciji o 
uresničevanju nalog in usmeritev iz resolucije o politiki izvajanja družbe- 
nega plana SR Slovenije v letu 1980, ki jo bo imel tovariš Jože Hujs, podpred- 
sednik Izvršnega sveta in predsednik Odbora Izvršnega sveta za tekočo gospo- 
darsko in socialno politiko. Besedo ima podpredsednik Izvršnega sveta tovariš 
Vitja Rode. 

Vitja Rode: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predložil poročilo o poteku plan- 

skih aktivnosti in o problemih usklajevanja razvoja SR Slovenije za obdobje 
od 1981—1985 z namenom, da spodbudi izmenjavo mnenj in stališč med vsemi 
nosilci planiranja. K takšni pobudi sta vodila Izvršni svet predvsem dva 
razloga. 

1. Zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slo- 
venije poglobljeno uveljavlja načela ustave in zakona o združenem delu za 
nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov na področju planiranj^. V 
postopku planiranja smo sredi izredno intenzivnega in zahtevnega procesa, 
ki ga je potrebno oceniti in usmeriti. 

2. V prihodnjem srednjeročnem obdobju bomo dolgoročno uveljavljali 
številne naloge, ki jih danes obravnavamo v sklopu naporov za stabilizacijo. 
Vsakodnevne težave, s katerimi se srečujemo, včasih zamegljujejo dolgoročne 
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usmeritve. Pomembna je zlasti vloga vseh družbenih dejavnikov na ravni re- 
publike pri dajanju pobud, soočanju in usklajevanju različnih interesov. Zato 
je potrebno oceniti današnje planske priprave prav s tega vidika in dati po- 
trebne vsebinske usmeritve in poudarke. 

Razprava o tem poročilu v delegatski bazi je odprla mnoge probleme in 
dileme na vseh ravneh in tako prispevala k uveljavljanju sočasnega planira- 
nja in s tem pravilnejšemu opredeljevanju nalog. 

Najnovejše ocene poteka priprav srednjeročnih planskih dokumentov v 
Republiški konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije v 
glavnem potrjujejo ugotovitve iz poročila Izvršnega sveta. Planska aktivnost 
se je v zadnjem času močno razmahnila, vendar so opazne razlike pri delov- 
nih rezultatih. 

Krajevne skupnosti so pri planiranju naredile precejšen korak naprej. V 
dveh tretjinah krajevnih skupnosti so izdelali analize razvojnih možnosti, 70 % 
jih je sprejelo smernice, približno 60 % pa elemente za pripravo samouprav- 
nih sporazumov o temeljih planov, kar je nekoliko ugodnejše od ocene v po- 
ročilu. Tudi planiranje v temeljnih organizacijah združenega dela je napredo- 
valo, saj je analize razvojnih možnosti izdelalo okoli 70 % temeljnih organiza- 
cij združenega dela, okoli 60 % jih ima sprejete smernice. V poročilu smo oce- 
njevali, da jih večina še ni sprejela, madtem ko je le dobra tretjina sprejela 
elemente za pripravo samoupravnih sporazumov o temeljih plana. Analize raz- 
vojnih možnosti je pripravilo 77 % samoupravnih interesnih 'skupnosti materi- 
alne proizvodnje, 26 % pa delovno gradivo za osnutke samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih planov. Stanje pri interesnih skupnostih družbenih dejavnosti 
je še ugodnejše, saj jih je 90 % izdelalo analize razvojnih možnosti, 30 % pa 
osnutke samoupravnih sporazumov. 

Planiranje v občinah poteka intenzivno. Smernice za pripravo družbenih 
planov so sprejele vse občine. Trenutno pripravljajo dogovore o temeljih pla- 
nov, pri čemer jih je večina v fazi strokovnih dogovarjanj ali v pripravi de- 
lovnih zasnov dogovorov o temeljih plana. Problem pa je v tem, da se občine 
večinoma preveč zapirajo v svoj krog problemov in je premalo širših povezav. 
Zaradi tega je tudi medobčinsko usklajevanje premalo prisotno. Medobčinska 
aktivnost je bila bolj očitna na začetku priprav planov, ko je šlo za načelne 
dogovore. V konkretizaciji planov pa so odstopanja večja. Zato Izvršni svet 
meni, da mora opozoriti na to tendenco. 

Iniciativni odbor za pripravo republiškega dogovora o temeljih plana je 
v zadnjih dveh mesecih zasedal dvakrat tedensko in dajal pobude za usklaje- 
vanje na vseh področjih gospodarske infrastrukture, družbenih dejavnosti, 
kakor tudi za področje kmetijstva in gozdarstva, turizma, drobnega gospo- 
darstva in vodnega gospodarstva. Posebej so obravnavana nekatera vprašanja 
obrambnih priprav, varstva okolja in planiranja v prostoru, delitve dohodka, 
skladnega regionalnega razvoja v Sloveniji in povezovanja slovenskega gospo- 
darstva na enotnem jugoslovanskem tržišču. Posebej moramo poudariti raz- 
pravo o merilih za prestrukturiranje gospodarstva in o potrebnih ukrepih, 
zlasti za močnejše uveljavljanje znanstveno raziskovalnega dela, za boljše ka- 
drovske usmeritve, politiko zaposlovanja. 

Pri organizaciji priprav za dogovor o temeljih plana smo v delovnih sku- 
pinah poskušali povezati strokovne službe, predvsem Zavod SR Slovenije za 
družbeno planiranje z družbenimi dejavniki v Gospodarski zbornici Slovenije, 
interesnih skupnostih in drugih organizacijah. Tako že v tej fazi planskih pri- 
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prav zagotavljamo soočanje različnih interesov, pogledov in argumentov, 
planskih ciljev, kar vodi k usklajevanju. Delo je organizirano tako, da spod- 
buja proces samoupravnega sporazumevanja in sočasnost postopka. Pri uskla- 
jevanju potreb z realnimi možnostmi je dosežen precejšen napredek. Koristno 
je zlasti to, da se zbližujejo pogledi na razvoj. 

Izvršni svet sodeluje v vseh pripravah srednjeročnega plana Jugoslavije, 
pri čemer je naša aktivnost usmerjena zlasti v pripravo dogovorov o temeljih 
plana. Pri tem se zavzemamo, da bodo naloge v dogovorih konkretno oprede- 
ljene, da bodo temeljile na samoupravnih sporazumih organizacij združenega 
dela in da bodo vključene v dogovor o temeljih plana SR Slovenije. Izvršni 
svet zastopa stališče, da bi bilo treba v dogovorih o temeljih plana Jugoslavije 
opredeliti samo ključne naloge, ki so pomembne za celotno državo. Le tako 
bomo dosegli uveljavitev načel družbenega planiranja tudi na ravni federacije. 

V organizacijo priprav družbenih planov se vključujejo vsi družbenopoli- 
tični dejavniki, združeni v Socialistični zvezi delovnega ljudstva. Socialistič- 
na zveza je opravila pomembno nalogo pri združevanju vseh samoupravnih 
socialističnih sil. Prav te morajo odigrati ključno vlogo pri soočanju različnih 
interesov in pri opredeljevanju za optimalne rešitve. 

Nekateri nosilci planiranja premalo upoštevajo smernice za srednjeročno 
obdobje 1981—1985, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije. Še vedno se 

-pogosto srečujemo s plani želja, ne pa z dokumentiranimi načrti razvoja po- 
sameznih sredin. Pri predvidenih naložbah ne upoštevajo dovolj lastnih do- 
hodkovnih možnosti in potrebnih povezav v reprocelotah. Predvidene stopnje 
rasti družbenega proizvoda so večinoma previsoke in njihov seštevek presega 
predvideno stopnjo rasti v smernicah. Podobno velja za rast zaposlovanja, ki 
v glavnem premalo upošteva potrebne spremembe v kvalifikacijski strukturi, 
povečati je potrebno število visoko kvalificiranih delavcev in omejiti število 
novo zaposlenih. Tako organizacije združenega dela še vedno predvidevajo za 
leto 1980 4,5% rast zaposlovanja, za srednjeročni plan 1981—1985 pa 3,4% rast, 
medtem ko smo v ocenah razvojnih možnosti načrtovali le 2% rast zaposlo- 
vanja. Neskladja nastopajo zlasti v bilanci sredstev, kjer vsote potrebnih sred- 
stev za posamezne naložbe, gospodarsko infrastrukturo in družbene dejavnosti 
ne ustrezajo predvidenim dohodkovnim možnostim. Prevelik obseg sredstev za 
naložbe je predviden zlasti v objektih družbenih dejavnosti in gospodarske 
infrastrukture. Močno je prisotna želja po hitrem razreševanju vseh perečih 
problemov, a ni dovolj sočasnega dogovarjanja s temeljnimi organizacijami, 
ki dohodek ustvarjajo. To daje še večjo težo ugotovitvi, da pri planiranju bolj 
kasnijo tisti, ki neposredno ustvarjajo dohodek in bo zato usklajevanje med 
potrebami in možnostmi težje, čim poznejše bo. 

Vsi ti in še mnogi drugi problemi kažejo, da bodo morali vsi nosilci pla- 
niranja dosledneje upoštevati sprejete smernice družbenoekonomskega raz- 
voja SR Slovenije in na tej osnovi dopolnjevati izdelavo planskih dokumen- 
tov. Vseskozi je treba odpravljati težnje po škodljivem zapiranju v lasten 
krog. To velja za organizacije združenega dela, občine, regije v slovenskem 
in tudi jugoslovanskem prostoru. 

Učinkovito bomo planirali le, če bomo upoštevali temeljne zahteve za pre- 
strukturiranje našega gospodarstva, zlasti industrije pri njeni večji izvozni 
usmeritvi. To pomeni preoblikovanje industrije in drugega gospodarstva, da 
bo dolgoročno prisotno na zunanjih tržiščih z visokimi neto deviznimi rezul- 
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tati. To pomeni nadaljnje premike pri delitvi dela in iz teh vidikov usmerje- 
nost v nove naložbe. 

Z vidika formalnih priprav je stanje zadovoljivo. Z okrepljeno družbeno- 
politično akcijo bi pri tistih, iki zaostajajo mogli dati trdne-osnove za usklaje- 
vanje, ki bo pripeljalo do sprejema temeljev planov v temeljnih organizacijah 
združenega dela. Hkrati pa splošna ocena pripravljenega planskega gradiva 
kaže, da se je v določeni meri ponovila slabost dosedanjega planiranja, da 
imamo v planskih gradivih več izoliranih kot povezanih načrtov. V glavnem 
gradivo ni izdelano po premišljenih razvojnih konceptih, ki bi temeljili na 
združevanju dela in sredstev komplementarnih temeljnih organizacij združe- 
nega dela, vsaj v okviru delovnih in sestavljenih organizacij, če že ne v šir- 
ših dohodkovnih povezavah. Pobude za združevanje sredstev samoupravnih 
skupnosti materialne proizvodnje dajejo predvsem izvajalci. 

Hkrati ugotavljamo šibko povezavo med koncepti asociacij in temeljnih 
organizacij. Temeljne organizacije se dostikrat preveč oklepajo starih koncep- 
tov in se često odrekajo odgovornostim, če je v okviru asociacij ugotovljena 
potreba po spremembi prvotnega koncepta. Vzroki, ki vplivajo na slabo med- 
sebojno usklajevanje in povezovanje so zlasti izolirana priprava razvojnih kon- 
ceptov v asociacijah, ki so usmerjene pretežno na bančna sredstva. Takšno sta- 
nje ne odpira dohodkovnih povezav med združenim delom v republiki in še 
veliko manj v Jugoslaviji ob ne dovolj proučenih realnih možnostih. Asociaci- 
je niso pripravile ustreznih izhodišč ali vsaj strokovnih podlag do take mere, 
da bi smernice in elementi temeljnih organizacij združenega dela temeljih na 
usklajenih konceptih in na realnih osnovah, ki izhajajo iz zaostrenih gospo- 
darskih razmer in odločne usmeritve uveljavljanja ekonomske stabilizacije. 

Čeprav pri pripravah na srednjeročni plan ugotavljamo še veliko pomanj- 
kljivosti, lahko rečemo, da je storjen velik korak naprej. To je razumljivo, saj 
smo v tem času pri razvijanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
z uveljavljanjem ustavnih načel in še posebej zakona o združenem delu, do- 
segli pomemben napredek. Prav tako nas stabilizacijski napori usmerjajo k 
oblikovanju ciljev. Kljub številnim težavam, ki včasih zamegljujejo dolgoroč- 
ne poglede, je analiza problemov ostro in jasno osvetlila vzroke težav, a tudi 
poti za njihovo urejanje. 

Ob vseh navedenih problemih in nalogah Izvršni svet opozarja na tri ključ- 
na vprašanja. 

1. V kolikšni meri uspevamo pri sočasnem planiranju, kako smo uspeli 
aktivirati vse nosilce planiranja, temeljne in delovne organizacije in njihove 
asociacije, krajevne skupnosti, samoupravne interesne skupnosti materialne 
proizvodnje in družbenih dejavnosti v občinah in v republiki. Predhodne ugo- 
tovitve kažejo, da je usklajevalni postopek šele na začetku in da je potrebno 
še veliko storiti za hitrejše usklajevanje na vseh ravneh in med njimi. Pri tem 
je potrebno dosledneje uveljavljati in razvijati načela, sprejeta v smernicah. 
Cilji sočasnega planiranja so, da se vsi nosilci planiranja na vseh ravneh do- 
govorijo o politiki, o konkretnih ukrepih in zlasti o materialnih obveznostih. 
Takšen postopek zagotavlja, da bodo imeli sprejeti srednjeročni plani široko 
osnovo v samoupravnem sporazumevanju v dogovorih o temeljih plana. Tako 
povezujemo vse nosilce planiranja, kar omogoča skupno postavljanje ciljev, 
pa tudi ukrepe in materialne obveznosti, s katerimi jih bomo dosegli. Smisel 
za skupnost, za prave družbene interese prinašajo v to razpravo zlasti politične 
organizacije. 
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Nalog, kakršne so v tem srednjeročnem planu, ne bomo uresničili, če ne 
bomo združeno uveljavljali skupnih ciljev. To pomeni, da ne bomo mogli ure- 
diti vsega in zlasti ne vsak vsega, pa če je vse to še tako potrebno in koristno. 

V tem srednjeročnem planu moramo preusmeriti naše gospodarstvo, zlasti 
industrijo v visoko produktivno in usmerjeno v izvoz. To lahko dosežemo le z 
nadaljnjim razvojem družbenoekonomskih odnosov, z združevanjem dela in 
sredstev, z dohodkovnim povezovanjem v asociacijah združenega dela, pa tudi 
širše. 

2. Drugo ključno vprašanje je ocena sedanje planske dejavnosti, kako 
uresničujemo planske priprave glede na hitrejši razvoj samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov. Tudi pri tem opisano stanje kaže, da smo šele na za- 
četku procesa. Takšno stanje je posledica še premalo uveljavljenih dohodkov- 
nih odnosov v združenem delu. Tradicionalna razdrobljenost slovenskega go- 
spodarstva in napori za njegovo boljše dohodkovno povezovanje terjajo iskanje 
kvalitetnih razvojnih usmeritev, v katerih bodo vsi našli svoje mesto in zato 
tudi zavestno združevali delo in sredstva. Se vedno so močne težnje vnašati 
v planske dokumente svoje naloge in njihovo izvedbo naložiti državi, ne pa 
samoupravno organiziranemu združenemu delu. Takšne težnje krepijo vlogo 
države in zmanjšujejo sredstva, s katerimi razpolaga združeno delo. Manj bo 
takega posredovanja, lažje in boljše se bodo dogovarjali v združenem delu. To 
pa seveda ne pomeni zanikanje usmerjevalne vloge družbenopolitičnih skup- 
nosti. Sredstva, s katerimi gospodarijo temeljne organizacije združenega dela, 
so družbena. Zato je treba iskati prave rešitve v okviru uresničevanja sa- 
moupravnih družbenoekonomskih odnosov. 

3. Pri vsem tem se postavlja tudi vprašanje, ali se držati dogovorjenih 
rokov, ali pa dosledno vztrajati pri snovanju dogovorov in planov na pred- 
hodno sklenjenih samoupravnih sporazumih. 

Menimo, da je potrebno aktivirati vse sile, da se celotno delo pri spreje- 
ma..,„ planskih dokumentov pospeši, hkrati pa vztrajati pri tem, da bo imel 
dogovor o temeljih plana osnove v samoupravnih sporazumih. Le tako bomo 
v sočasnem planiranju z razvijanjem samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov lahko sprejemali realne plane z zagotovilom, da bodo tudi uresničeni. To 
podpirata tudi Predsedstvo SR Slovenije in Republiška konferenca Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva. 

Tovarišice in tovariši! Prihodnji srednjeročni plan bo v celoti usmerjen 
v razreševanje nalog, ki jih opredeljujejo dolgoročni stabilizacijski procesi. 
Stabilizacije ni mogoče uresničiti s kratkoročnimi ukrepi, marveč je to dolgo- 
ročni proces. Bistveni problemi so naslednji: neuravnovešena plačilna in de- 
vizna bilanca, z ustvarjenim dohodkom neusklajena poraba, kar ima za posle- 
dico nizko akumulativno sposobnost gospodarstva, še vedno previsoka stopnja 
zaposlovanja in neustrezna zaposlitvena struktura, prepočasno prestrukturira- 
nje gospodarstva, zlasti v smeri visoko produktivno izvozno usmerjene indu- 
strije. 

Se posebej moramo opozoriti, da prepočasi uresničujemo nove družbeno- 
ekonomske odnose, da ne prihaja do dohodkovnega povezovanja gospodarstva. 
To so slabosti, ki jih bomo morali koreniteje odpravljati v srednjeročnem ob- 
dobju, ki je pred nami, da bi dosegli načrtovane družbene cilje. 

Neuravnovešena plačilna in devizna bilanca nam povzroča veliko težav. 2e 
v letošnjem letu smo uvedli ostre ukrepe, tako da smo v letu 1980 zmanjšali 
planirani deficit plačilne bilance v SFR Jugoslaviji na polovico v primerja- 
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vi z letom 1979. Znano je, .da je jugoslovanska stopnja zadolženosti v tujini 
zelo visoka, kar zahteva racionalnejše obnašanje v naslednjem srednjeročnem 
obdobju. To pomeni manjše možnosti za novo zadolževanje v tujini. Pomeni 
tudi povečane težave pri preskrbi s surovinami, reprodukcijskim materialom in 
opremo iz uvoza, kar lahko vpliva na rast industrijske proizvodnje in druž- 
benega proizvoda. Naša predelovalna industrija je močno odvisna od uvoza 
in nam že danes uvozne omejitve povzročajo velike težave. Premagovanje 
tega problema terja preusmeritev gospodarstva, predvsem industrije v izvoz. 
Pregledati je potrebno vse izvozne možnosti, ki jih ima naše gospodarstvo v 
sedanjem stanju, še posebej je treba terjati izvozno usmeritev za nove na- 
ložbe. 

Racionalna nadomestitev uvoza zahteva visoko kvalitetno proizvodnjo, 
sposobnost konkurirati izvoznim izdelkom s ceno in kvaliteto. Seveda bi bilo 
napačno misliti, da bomo sami proizvajali vse. Dobro pa bomo morali preteh- 
tati, kaj bomo izvažali z najboljšimi neto deviznimi učinki. Dosežena stopnja 
samoupravnega urejanja ekonomskih odnosov s tujino, terja hitrejše dohod- 
kovno povezovanje v reprodukcijskih celotah za devizni prihodek. 

Takšne povezave dajejo tudi čistejšo sliko neto deviznih rezultatov, omo- 
gočajo pa devizni priliv in možnost uvoza tudi tistim, ki neposredno ne izva- 
žajo svojih proizvodov. 

Danes organizacije združenega dela izvažajo tudi nekatere proizvode, ki 
jih potrebuje domača proizvodnja, zato tudi nastajajo zastoji v proizvodnji. 
Razlog za takšen izvoz je v pridobivanju deviznih pravic za potrebe uvoza. 
Gotovo je boljša rešitev v skupnem deviznem prihodku, kar naj daje boljše re- 
zultate v izvozu in nemotene tokove v proizvodnji. 

Seveda to ni v vseh primerih tako preprosto. V Samoupravni interesni 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino se soočajo delovne organizacije in išče- 
jo ustrezne rešitve. Prav na tem področju zaostajamo s pripravami za nov sred- 
njeročni plan. Razlog za to so velike in težke obremenitve s tekočimi težavami. 
Izhod iz teh težav so zlasti dolgoročne razvojne usmeritve in konkretne akcije 
pri povezovanju gospodarstva za čim večje devizne dohodke. 

Drugo ključno vprašanje je prestrukturiranje našega gospodarstva. Po- 
memben del priprav srednjeročnega plana je izdelava meril za kvalitetnejše 
sprejemanje odločitev za nove naložbe. V pripravah na osnutek dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije poteka tudi delo za podrobnejše opre- 
deljevanje razvojnih kriterijev in njihove kvantifikacije. Ti kriteriji bodo se- 
stavni del dogovora. Njihov nanien je, da bi na podlagi le-teh udeleženci dogo- 
vora s samoupravnimi sporazumi v temeljih svojih planov uveljavili podrob- 
nejši sistem vrednotenja kazalcev pri odločanju o investicijskih in proizvodnih 
programih, kar naj v čim večji meri omogoči usklajevanje. 

V sedanji fazi smo te kriterije podrobneje kvalitativno opredelili. S tem 
smo omogočili načelno opredelitev nekaterih proizvodnih usmeritev in investi- 
cijskih programov, ki imajo ključni pomen za bodočo gospodarsko strukturo 
in nadaljnji tehnološki razvoj združenega dela. Omogočilo pa je tudi, čeprav 
smo s tem delom šele na začetku, prva usklajevanja in selekcijo med številni- 
mi nosilci, potencialnimi udeleženci dogovora. 

Kvantifikacijo razvojnih kriterijev, ki jo zahtevajo tudi skupščinske smer- 
nice, še pripravljamo. To je strokovno zelo zahtevno in tudi politično odgo- 
vorno delo. V tem okviru bo potrebno na podlagi realnih odnosov v gospodar- 
stvu in na podlagi zahtev po njegovi kvalitetni preobrazbi v obliki konkret- 
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nih kazalcev kvantitativno opredeliti minimalne zahteve za identifikacijo 
razvojno tehnološko intenzivnih programov proizvodnje in storitev, izvozno 
usmerjene proizvodne programe, ki zagotavljajo gospodarno rabo energije, 
surovin in racionalizacijo zaposlovanja, varovanje okolja ter racionalno rabo 
prostora, pri čemer je treba upoštevati še določene zahteve regionalne politike. 

V Gospodarski zbornici Slovenije razpravljajo o novih naložbah v sred- 
njeročnem obdobju 1981—1985. Predloženi načrti bo pretežno rezultat usmeri- 
tev, sprejetih že v tem srednjeročnem obdobju. Še vedno je prisotna težnja 
po ohranjanju sedanjega stanja in razvijanja gospodarstva iz obstoječih os- 
nov. Naša industrija potrebuje obnovo, modernejšo tehnologijo in organizacijo, 
boljšo kadrovsko zasedbo in boljše strokovne službe, ki bodo sposobne ugotav- 
ljati razvojne usmeritve z vidika dolgoročne prodaje proizvodov v tujini in 
doma. 

Zato bo treba pri pripavah za srednjeročni plan opraviti selekcijo in z no- 
vimi naložbami opredeliti dejavnosti, na katerih bomo gradili našo dolgoročno 
perspektivo v izvoznih usmeritvah, pa tudi v prozvodnji za domače tržišče. 
Čeprav uvozne omejitve še vedno omogočajo prodajo nekvalitetnega in dra- 
gega blaga na domačem tržišču, razvoj jugoslovanskega gospodarstva ustvarja 
in bo ustvarjal čedalje težje konkurenčne pogoje. 

Pojavi zapiranja tržišč po regijah in republikah, s katerimi se srečujemo 
in spopadamo, še v večji meri zaostrujejo probleme kvalitete, ki je v interesu 
optimalnega razvoja Jugoslavije. Tendence zapiranja bomo morali premagati. 
Vsako zapiranje namreč povzroča slabo kvaliteto in visoke cene, daje potu- 
ho slabemu delu in nekvalitetni proizvodnji. V smotrni delitvi dela, v prenaša- 
nju znanja in tehnologije, pravilnih usmeritvah na zunanja tržišča, o dohod- 
kovnih povezavah v repro celotah je perspektiva nadaljnjega razvoja. Le tako 
bomo premagali pojave zapiranja tržišč po regijah in republikah. V tem pro- 
cesu ima slovensko gospodarstvo velike naloge. 

Številni so predlogi za nove naložbe na področju surovinskih dejavnosti, 
ki praviloma ne dajejo izvoznih rezultatov. Velike zahteve za nadaljnji razvoj 
postavljajo tudi vse infrastrukturne dejavnosti, zlasti energetika in promet. 
Vse to terja večja sredstva, kot jih vlagamo v tem srednjeročnem obdobju, 
kar ni v skladu z realnimi možnostmi, pa tudi s stališči smernic. 

Vsekakor je pomemben razvoj teh dejavnosti. V njih je združen velik del 
naših delovnih ljudi, in njihovi rezultati so nujni za naš nadaljnji gospodar- 
ski razvoj. Vendar je treba res kritično presoditi nujnost, pa tudi racionalnost 
takih vlaganj. Čeprav so ta vlaganja potrebna se vendar zmanjšujejo sredstva, 
ki bi jih morali vložiti v tehnološko intenzivno, visoko produktivno, izvozno us- 
merjeno industrijo. 

K zmanjševan-ju sredstev za nove naložbe prispeva tudi prenos neuresni- 
čenih naložb iz sedanjega v bodoče srednjeročno obdobje. Potrebni znesek za 
dokončanje teh naložb znaša približno 28 % sredstev, ki nam bodo v srednje- 
ročnem obdobju 1981—1985 na razpolago. Med dejavnostmi, ki naj bi jih in- 
tenzivneje razvijali, štejemo že v sedanjem srednjeročnem planu elektroindu- 
strijo, strojegradnjo, kemijo in še nekatere druge. 

Močan je pritisk, da bi spisek prioritet širili in ga zapisali v republiški do- 
govor o temeljih plana. Po izdelanih merilih bo treba v usklajevalnem postop- 
ku opraviti dosledno selekcijo in zapisati v dogovor o temeljih plana le tiste 
naložbe, ki pomenijo novo kvaliteto v razvoju naše industrije. Pri tem ima 
nesporno prednost izvozna usmerjenost. 
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V us'klajevalnem postopku so številni projekti, vendar so to večinoma pred- 
logi delovnih organizacij ali panog, ki v združenem delu še niso usklajeni. 
Predlagatelji preveč računajo z zunanjimi sredstvi, kar pomeni, da naložbe 
niso pokrite v dohodkovnih povezavah. Sredstva naj bi združevali s samoup- 
ravnim dogovarjanjem. 

V interesnih skupnostih materialne proizvodnje smo ta sistem že vzposta- 
vili, vendar so še nujne uskladitve z zakonom o združenem delu. Težje bo zdru- 
ževati sredstva temeljnih organizacij za nove naložbe v izvozno usmerjeno in- 
dustrijo, kajti tudi ta sredstva naj bi združevali s samoupravnim dogovarja- 
njem. 

Sredstva za nove naložbe so omejena, hkrati pa teče načrtovanje razvoja, 
ki pomeni le dopolnjevanje obstoječih kapacitet. Takšen tok pa pomeni nada- 
ljevanje ekstenzivnega razvoja. 

Postavlja se vprašanje materialnih možnosti za razvoj v naslednjem 
srednjeročnem obdobju. Odločitve bodo nastajale v sočasnem planiranju, v 
usklajevanju na vseh ravneh. Aktualizirani osnutek materialnih okvirov je 
kljub mnogim neznankam v oceni materialnih možnosti v naslednjem plan- 
skem obdobju, pravkar v razpravi v okviru iniciativnega odbora za pripravo 
dogovora o temeljih plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985. Ta je manj 
ugoden v primerjavi s tistim, ki je uporabljen kot predpostavka smernic za 
pripravo naslednjega srednjeročnega plana SR Slovenije na osnovi katerega 
je bila predvidena 5% povprečna rast družbenega proizvoda, ob stopnjah rasti 
6,5 % v letih 1971—1075 in 5,1 % v letih 1976—1980. 

Dopolnitve materialnih okvirov so predvsem posledica temeljitejše ocene 
možnosti gospodarjenja, kakršne se kažejo ob zaostreznih gospodarskih raz- 
merah konec sedanjega srednjeročnega obdobja in deficitih, zlasti na pod- 
ročju energije in nekaterih surovin, kakor tudi nakazanih obveznosti za reše- 
vanje skupnih problemov na območju Jugoslavije. 

Temeljne predpostavke, na katerih slonijo projekcije materialnih okvirov, 
so zlasti: povečan delež izvoza med drugim zahteva znatnejše povečanje skup- 
nih sredstev za reprodukcijo v materialni proizvodnji v korist kreditiranja 
oziroma pospeševanja izvoza zlasti opreme. Finančno-bilančne razmere tudi 
znatno zmanjšujejo možnosti uvoza opreme in reprodukcijskega materiala. 
Sedanje stanje zadolženosti in obveznosti do tujine skoraj ne omogoča več 
neto priliva inozemskih sredstev. Zožene možnosti domačega tržišča in zako- 
nitosti, ki sledijo iz odnosov med gibanjem zalog in družbenim proizvodom, 
zlasti pa krepitev vseh vrst rezerv, zahteva večja vlaganja v zaloge. 

Predpostavljena 10% počasnejša rast sredstev za osebne dohodke ter sploš- 
ne in skupne potrebe v primerjavi z rastjo družbenega proizvoda z izjemo 
sredstev za pokojninsko in invalidsiko zavarovanje, bo zaradi spremembe sta- 
rostne sestave prebivalstva nekoliko večja. Glede na počasnejšo rast zaposle- 
nih računamo, da bi za kritje stanovanjskih potreb do leta 1985 zadoščalo 
enako število dograjenih stanovanj kot v tem srednjeročnem obdobju, to je 
približno 65 000 stanovanj. 

Merila enotnega jugoslovanskega tržišča, možnosti za dodatno zaposlova- 
nje ter za racionalno substitucijo uvoza, zlasti na področju energije pa tudi 
nekaterih surovin v (sosednjih republikah |in pokrajinah, zahtevajo večja 
skupna vlaganja na teh območjih zlasti v energetske objekte. Potreba po 
skladnejšem razvoju manj razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo, 
bo še nadalje zahtevala vlaganja v korist hitrejšega razvoja teh območij. Do- 
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sedanje analize kažejo, da se prepočasi uveljavljajo dohodkovni odnosi na tem 
področju, kar zahteva pospešeno dopolnjevanje dela sklada in krepitev dohod- 
kovnih odnosov, tako da bi ti prevladovali. 

Kot je znano, je bilo v okviru Skupščine SFR Jugoslavije doseženo sogla- 
je, glede obsega sredstev za odpravo posledic potresa v Crni gori. Ocenjujemo, 
da bo v obdobju 1981—1985 udeležba SR Slovenije znašala 7 milijard dinarjev. 
Sredstva bank na osnovi prirasta denarnega varčevanja prebivalcev in prirasta 
depozitov nosilcev družbenih sredstev, bodo verjetno v bodoče rasla po nižji 
stopnji kot doslej, tako da bi se zmanjšal njihov delež v skupaj razpoložljivih 
sredstvih za razširjeno reprodukcijo. Glede na manjšo rast družbenega proiz- 
voda in manjša razpoložljiva sredstva za investicijo tistih, s katerimi se je 
računalo ob sprejemanju smernic Skupščine SR Slovenije za pripravo repu- 
bliškega srednjeročnega plana 1981—1985, se povečuje delež infrastrukturnih 
investicij preko pričakovanih okvirov od 27 % na 31 °/0. Zahteve s tega področ- 
ja, zlasti energetike, so še višje, ikar bi po ocenah pomenilo celo okoli 42% 
vseh gospodarskih investicij. Ti odstotki so seveda previsoki. 

Glede na prizadevanja, da se v. virih sredstev oblikuje večji delež sred- 
stev temeljnih organizacij združenega dela za reprodukcijo ocenjujemo, da bi 
ostal delež teh sredstev v družbenem proizvodu približno enak kot v tem 
srednjeročnem obdobju. Upoštevaje omenjene predpostavke ter dosedanjo učin- 
kovitost investicij, bi obstajale možnosti za povečanje družbenega proizvoda do 
povprečno 4% letno, kar otežkoča izvajanje temeljnih ciljev razvoja v obdobju 
1981—1985, zlasti glede potreb prestrukturiranja gospodarstva v tehnološko 
intenzivnejši gospodarski razvoj. 

Računajoč, da bo v naslednjem obdobju izpopolnjen družbenoekonomski 
sistem, zlasti na področju razširjene reprodukcije in cen, kakor tudi upošte- 
vaje dejstvo, da imamo še mnogo neizkoriščenih možnosti, zlasti glede izkori- 
ščanja že obstoječih kapacitet, — zmogljivosti so izkoriščene v povprečju le 
okoli 80 %, —tji na podlagi teh možnosti in večjih dohodkovnih motivacij ime- 
li realne možnosti, da povečujemo družbeni proizvod, povprečno 4 % letno. 
Struktura investicij, kakršna se nakazuje skozi zahteve gospodarske infra- 
strukture, pa bi utegnila vplivati na nižjo rast še zlasti, če tu upoštevamo ome- 
jitve na področju uvoza. 

Razumljivo, da je treba stopnjo rasti obravnavati predvsem z vidika uve- 
ljavljanja kvalitet gospodarjenja in zastavljenih drugih družbenoekonomskih 
ciljev ob uveljavljanju kriterijev ekonomske stabilizacije v najširšem smislu, 
in od katerih je najpomembnejše povečanje deleža v zunanjetrgovinski men- 
javi. 

Upoštevati je tudi treba, da po vsej verjetnosti razpoložljiva sredstva za 
investicije v osnovna sredstva gospodarstva na območju SR Slovenije po vsej 
verjetnosti ne bodo večja od teh, s katerimi smo razpolagali v tem obdobju, 
kar bo zahtevalo še toliko bolj racionalno izkoriščanje teh sredstev, v korist 
preštudiranih projektov in upoštevaje, da bi rasle investicije v družbeni stan- 
dard počasneje kot investicije v gospodarstvu. 

Vsa ta predvidevanja so le okvirna. Konkretizirane planske naloge pa jih 
bodo verificirale in dopolnjevale. 

Tovarišice in tovariši)! To so le nekatera vprašanja, ki so v tem trenutku 
ključna pri pripravah za sprejemanje srednjeročnih planov za obdobje 1981 
do 1935. V pripravah na osnutek dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije 1981 do 1985 in v planskih pripravah na vseh ravneh, so prisotna 
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številna razvojna vprašanja vseh gospodarskih in družbenih dejavnosti, raz- 
voja družbenih ekonomskih odnosov in urejanja prostora in druga. 

Združeno delo je pred ključnimi odločitvami. V samoupravnih sporazumih 
in dogovorih o temeljih plana je potrebno ob takšnih usmeritvah opredeliti 
konkretne naloge in za njihovo izvedbo potrebne ukrepe in sredstva. Prema- 
gati moramo težnje, ki jih prinaša razdrobljenost našega gospodarstva in 
včasih premajhna pripravljenost za združevanje dela in sredstev, za skupaj 
zamišljene programe in koncepte, za boljšo delitev dela, kar vse vodi v pro- 
duktivno delo. Samo s takšnim delom bomo pospeševali ustalitvene procese in 
gradili temelje za nadaljnji razvoj. 

Pred nami je osnovna naloga, da ob vseh strokovnih in samoupravno 
sprejetih gradivih in nalogah, ki jih ta opredeljujejo, pospešimo tokove uskla- 
jevanja in .na tej osnovi sprejmemo konkretne ukrepe in obveznosti. Konkre- 
tizirati moramo vse naloge, ki so jih načelno opredelile smernice. Tako bo skle- 
panje o planskih dokumentih pospeševalo in vzpostavljalo dohodkovne odnose 
k uresničevanju nalog in povezovalo združeno delo v slovenskem in jugoslo- 
vanskem prostoru. 

Predsedujoča Tina Tomlje: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Jože 
Hujs, podpredsednik Izvršnega sveta. 

Jože Hujs: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Od sprejetja resolucije so pretekli trije meseci in pred vami je že druga 

pismena informacija, ki jo je pripravil Izvršni svet o uresničevanju nalog in 
usmeritev resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Slovenije za obdob- 
je 1976—1980 v letu 1980. 

Informacija je bila sestavljena pred več kot enim mesecem. To je že samo 
po sebi tretjina dobe, ki je potekala od sprejema resolucije, obenem pa je to 
doba, v kateri so potekali intezivni procesi sprejemanja in izvajanja ukrepov 
na vseh ravneh, pa tudi politične akcije subjektivnih sil za izvajanje resolu- 
cijske, to je stabilizacijske politike. 

Hkrati so tekle tudi razprave o sprejemanju zaključnih računov. Vse sku- 
paj z nekaterimi pomembnimi spremembami na svetovnem ekonomskem pod- 
ročju, v marsičem dopolnjuje rezultate in poglede,, kot so zapisani v sami in- 
formaciji. 

Zaradi tega se bom v tej uvodni obrazložitvi omejil samo na tisto, kar ie 
potrebno v informaciji dopolniti in ažurirati ter na tiste tekoče in pereče pro- 
bleme ekonomske politike, ki karakteriziraj o sedanji trenutek. 

V poglobljene analize pa se bomo spustili, ko bomo imeli na razpolago za- 
nesljive podatke vsaj za prvo trimesečje tega leta. 

1. V žarišču pozornosti združenega dela pa tudi vseh ostalih dejavnikov so 
bili v preteklem obdobju nedvomno ekonomski odnosi s tujino oziroma izva- 
janje plačilno-bilančnih pozicij republik in pokrajin. Ze ob sprejemanju re- 
solucije smo ocenili, da bodo le-te ključ gospodarskega razvoja v letu 1980 in 
njegov omejitveni faktor. 

K navedbam v informaciji sami naj dodam še to, da še vedno velja zača- 
sen ukrep o uveljavitvi plačilno-bilančnih pozicij republik in pokrajin vendar 
pa je Zvezni izvršni svet medtem spremenil oziroma razveljavil dinamiko, ki je 
bila sprejeta v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije in samoupravni inte- 
resni skupnosti za našo republiko in predpisal linearno kvartalno dinamiko. 
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To je probleme na tem področju samo še zaostrilo. Kljub temu, da so do- 
sedanja gibanja dokaj ugodna, smo imeli ves ta čas opraviti z mnogimi kriz- 
nimi situacijami v združenem delu, ko so grozili znatnejši zastoji in izpadi v 
proizvodnji. 

Podatki za čas od 1. januarja do 17. marca letošnjega leta kažejo, da smo 
na konvertibilnem področju dosegli za 41 % več izvoza kot v enakem obdobju 
prejšnjega leta ter samo za 13 % povečali uvoz in tako zmanjšali trgovinski de- 
ficit za 12 %. 

Pri tem se ocenjuje, da so cene v izvozu medtem porasle za 17 %, kar po- 
meni okoli 24% realno povečanje izvoza. Uvoz pa naj bi bil realno celo za 7 % 
do 8 % manjši, predvsem na račun uvoza opreme in široke potrošnje, če upošte- 
vamo oceno, da so uvozne cene porastle za okoli 21 %. 

Dokler v okviru Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose 
s tujino ni bila,kolikor toliko sprejemljivo urejena operativa glede reševanja 
tekočih problemov, se je usklajevanje ukrepov izvajalo v delovni skupini v 
okviru Republiškega komiteja za mednarodne odnose, ob sodelovanju vseh 
zainteresiranih institucij, to je samoupravne interesne skupnosti, Gospodarske 
zbornice, Narodne banke in drugih. 

Plani ekonomskih odnosov s tujino v posameznih organizacijah združenega 
dela v okviru samoupravne interesne skupnosti še sedaj niso usklajeni. 

Po zadnjem sklepu skupščine te samoupravne interesne skupnosti naj bi 
bilo to doseženo do 15. aprila 1980. 

Ves čas pa se je kot ključni problem ukrepanja na področju ekonomskih 
odnosov s tujino pojavljala informatika. Na eni strani zaradi neažurnosti in 
nepopolnosti posameznih evidenc, to so evidence pri Narodni banki, v stati- 
stiki in, pri carini, na drugi strani pa zaradi njihovih medsebojnih neusklaje- 
nosti. Zaradi tega smo imeli vse preveč in prenagljenih ukrepov pri sprejema- 
nju in poslovanju s prijavami za uvoz pri Narodni banki. Od tod tudi veliko 
nepotrebne živčnosti v zvezi s tako imenovanim odpiranjem in zapiranjem 
okenc pri Narodni banki. 

Kot sedaj vse kaže, bo prvo četrtletje minilo, ne da bi imeli, razen mnogih 
nevšečnosti, manjših zastojev in zaradi tega seveda neracionalnosti v proizvod- 
nji ter določenih problemov preskrbljenosti trga, kakšne večje katastrofalne 
zastoje v proizvodnji, to je povsod tam, kjer so se tudi na izvozni strani do- 
volj potrudili. 

Drugačna je seveda situacija pri uvozu opreme in delno široke potrošnje. 
Učinek težav v času, ko je uvoz opreme skorajda v celoti zastal, bomo čutili 
šele kasneje. Pri široki potrošnji pa zastoje že čutimo na nekaterih segmentih 
preskrbljenosti trga, predvsem glede asortimana. 

Ponovno pa že tudi tečejo razprave glede novega predloga plačilno-bilan- 
čnih pozicij republik in pokrajin, ki ga je Zvezni izvršni svet pripravil v na- 
daljevanju usklajevalnega procesa za sprejem dokončnih plačilno-bilančnih 
pozicij v Skupščini SFR Jugoslavije. 

Osnovna značilnost novega predloga je predvsem ta, da kljub novim uvoz- 
nim cenam nafte in večjim obveznostim za obresti napram predvidenim, sku- 
pni učinek obeh teh dejavnikov naj bi bil okoli 800 do 900 milijonov dolarjev, 
ohranja dosedaj predvideni deficit plačilne bilance, ki je determiniran z mož- 
nostjo zadolževanja v tujini. 

Izhod iz situacije naj bi mimo splošne štednje našli predvsem v pove- 
čanem izvozu nad predvidenim, v zmanjšanju uvoza nafte, ki naj bi bil 
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omogočen z rezultati ukrepov za njeno štednjo' in z odlaganjem uvoza opreme 
zaradi tega, da se po možnosti ne bi okrnil uvoz repromateriala kot pogoj za 
nemoten, s planom predviden potek proizvodnje. 

Pogoj za uspeh teh akcij pa je sprejem nekaterih pomembnih ukrepov 
predvsem na zvezni ravni. Tako še danes ni dokončne rešitve glede izvoznih 
stimulacij, niti nimamo sprejetega dokončnega programa štednje z nafto. Od 
vsega pa je nedvomno najpomembnejše vprašanje politika tečaja dinarja, ki 
lahko reši precejšen del problemov. 

V okviru republike poiskušamo, z izboljšanjem informatike ter s čim več- 
jim uveljavljanjem dogovarjanja združenega dela v okviru njegovih asocia- 
cij, to je predvsem Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s 
tujino in Gospodarsko zbornico, doseči kar najbolj racionalen in učinkovit si- 
stem alokacije deviz in uvoznih pravic, dokler ne bodo v celoti zreli pogoji za 
uresničitev načela, da devize pripadajo tistemu, ki jih ustvarja. 

V okviru dogovarjanja v federaciji pa bomo morali še nadalje težiti k 
temu, da postanejo in ostanejo plačilno-bilančne pozicije republik in pokra- 
jin resnično samo pozicije in ne bilance, kar naj bi omogočilo dogovarjanje in 
povezovanje združenega dela tudi preko republiških in pokrajinskih meja, ter 
s tem odpravilo enega od pomembnih vzrokov za nastale motnje v funkcioni- 
ranju enotnega jugoslovanskega trga. 

2. Drugo področje, na katerem se želim zadržati, je področje cen. Podatki 
o gibanju cen v prvih dveh mesecih tekočega leta kažejo na to, da smo kljub 
vsem restriktivnim ukrepom imeli izredno močno rast cen. Tako so cene v pri- 
merjavi s cenami iz leta 1979 porasle, industrijskim proizvodom v Jugoslaviji za 
7,8%, v Sloveniji za 4,9%, cene na drobno v Jugoslaviji za 6,1 in v Sloveniji 
za 6,4 %, cene storitev v Jugoslaviji za 2,8 in v Sloveniji za 5,8 % in na osnovi 
tega življenjski stroški v Jugoslaviji za 8,3 % in v Sloveniji za 7,6 %.• 

Kljub takemu porastu cen pa niso odpravljena nekatera pomembna neso- 
razmerja v cenah, niti ni upoštevan učinek podražitve naftnih derivatov ter 
nekaterih drugih bazičnih surovin. Pri tem mislim predvsem na izdelke črne 
in barvne metalurgije. 

Nerešeni problemi na področju cen, ki so nastali zaradi njihovega nesi- 
stemskega, neselektivnega ter nediferenciranega reševanja, ustvarjajo hude 
gospodarske težave. Zaradi tega je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, upo- 
števajoč, da je velika večina cen z industrijskega področja v pristojnosti zvez- 
znih organov, ponovno predlagal Zveznemu izvršnemu svetu: 

1. Da se takoj v skladu s sprejetim medrepubliškim dogovorom o izvaja- 
nju politike cen v letu 1980, pripravi program za odpravljanje najbolj izra- 
zitih neskladij na področju cen posameznih proizvodov. 

2. Da se po najkrajšem postopku razrešijo cene proizvodov in storitev, v 
katerih imajo naftni derivati oziroma energetska goriva pomemben delež v 
strukturi cene. 

3. Da se hitreje razrešujejo nerešeni samoupravni sporazumi iz pretek- 
lega leta. 

4. Da je treba pospešiti uveljavitev določb novega zakona o temeljih 
sistema cen in družbeni kontroli cen ter zagotoviti prehod iz sedanjih admi- 
nistrativnih režimov cen v čimbolj samoupravno odločanje o cenah v skladu s 
tem zakonom. 

Kršitve sedanjih predpisov o cenah z raznimi izsiljevanji, mahinacijami 
ali takoimenovanimi dogovori, imajo že tak obseg, da to že samo po sebi kaže na 
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neprimernost dosedanjega načina uporabe regulative. Hkrati pa to predstav- 
lja v deviznem poslovanju in raznih lokalnih in lokalističnih pritiskih in zapi- 
ranjih, enega od osnovnih vzrokov za pojave rušenja enotnosti jugoslovan- 
skega trga. Ti pojavi predstavljajo v danem trenutku bolj nevšečnosti in te- 
koče težave, ker se trgajo že tradicionalne postavljene reprodukcijske verige, 
kot pa kaj drugega. Lahko pa postanejo, če se ohranijo dalj časa, zelo nevarni 
elementi rušenja ekonomskega sistema ikot celote. 

Izvršni svet upošteva to dejstvo vedno, kadarkoli ukrepa na področjih 
svoje pristojnosti oziroma, kadar se dogovarja na ravni federacije v Zvez- 
nem Izvršnem svetu ali v medrepubliških komitejih. 

3. S področja urejanja delitve dohodka, kot enega ključnih usmerjevalnih 
instrumentov resolucije, imamo že prve rezultate o delovanju dogovora o 
uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1980. 

Iz podatkov Službe družbenega knjigovodstva je razvidno, da je od 6822 
uporabnikov družbenih sredstev, ki so do 15. februarja izplačevali osebne do- 
hodke na osnovi določil zvezne resolucije na ravni meseca novembra 1979, 
že 3461 uporabnikov ali dobra polovica, ob izplačilu za mesec februar, to se 
pravi v marcu mesecu, uskladilo svoje planske akte z resolucijo in dogovorom. 
Pri tem znaša delež usklajenih uporabnikov s področja gospodarstva več kot 
dve tretjini, s področja negospodarstva pa manj kot polovico celotnega števila 
uporabnikov. Od organizacij, ki do izplačil osebnih dohodkov za mesec fe- 
bruar, to se pravi v mesecu marcu, niso uskladila svojih aktov, to je 3361 
uporabnikov, jih je kršilo določila resolucije in dogovora 1041 oziroma 31 % 
ali 15 % vseh uporabnikov. Povprečna prekoračitev izplačil pri kršiteljih je 
znašala 5,9 %, kar je glede na celotno izplačilo mase osebnih dohodkov skoraj- 
da zanemarljivo, tako da lahko trdimo, da .se dosedaj držimo zahtevanih pro- 
porcev delitev iz obeh resolucij. Seveda pa to ne pomeni, da ne bomo podrob- 
neje ugotavljali vzrokov vseh posameznih prekoračitev in izvajali sankcije vse- 
povsod tam, kjer te prekoračitve nastajajo iz neupravičenih razlogov. Odbor 
udeležencev dogovora tekoče spremlja situacijo na tem področju. 

4. Na področju investicij je zaradi njihovega dolgoročnega značaja, naj- 
manj možno govoriti o konkretnih dosežkih in rezultatih. Vsekakor je da- 
nes bolj kot prej jasno, da v naši republiki relativno vzeto ni na prvem mestu 
problem obsega investicij, čeprav tudi ta ni v skladu z našimi možnostmi, 
ampak predvsem njihova alokacija in razdrobljenost. 

Izvršni svet še naprej vodi akcijo za ustanovitev institucije na republiški 
ravni, o kateri smo že poročali, in ki naj bi v večji meri prispevala k podruž- 
bljanju investicijskih odločitev v združenem delu. Predvsem seveda preko 
njegovih asociacij, to je sozdov, poslovnih združenj, Gospodarske zbornice, 
banke in tako dalje. Na umirjanje investicijske potrošnje, poleg splošnega 
stabilizacijskega vzdušja, vpliva predvsem tudi restriktivna kreditno-mone- 
tarna politika. Likvidnostne težave skoraj vseh temeljnih bank, predstavlja- 
jo v tem trenutku zadostno zavoro za nadaljnje investicijske odločitve. Spre- 
jem medbančnega dogovora o kreditni politiki, v skladu z prioritetami in kri- 
teriji iz resolucije ter dogovarjanja o investicijski politiki, ki tečejo v okviru 
izdelave naslednjega srednjeročnega plana, so v tem trenutku akcije, ki naj 
bi imele ugodne učinke na bodočo orientacijo združenega dela. 

5. Dodatno in naknadno ste k informaciji prejeli tudi informacijo o stanju 
in aktivnostih na področju pokrivanja izgub organizacij združenega dela, ka- 
kor tudi predhodne podatke Službe družbenega knjigovodstva o izgubah v 
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letu 1979. Ti podatki kažejo, da so izgube v letu 1979 za 44 % večje kot v 
letu 1978. Od vseh izgub odpade na industrijo in rudarstvo 89 %. Če nekoliko 
razčlenimo te podatke, lahko ugotovimo, da odpade od celotnih izgub 67 % in 
od izgub v industriji in rudarstvu celo 75 %, na naslednje organizacije zdru- 
ženega dela oziroma dejavnosti: Cementarno Anhovo 238 milijonov, Petro- 
kemijo INA Lendava 166 milijonov, Tomos 197 milijonov, Železarno Store, 
to je predvsem TOZD Traktorji 85 milijonov, klavnice-mesna predelava 91 mi- 
lijonov ter na Lesonit in proizvodnjo ivernih plošč 88 milijonov. Ne da bi 
imeli pred seboj podrobnejše sanacijske programe teh organizacij združenega 
dela in dejavnosti lahko zaključimo, da so to primeri, v katerih se prepletajo 
predvsem naslednji osnovni vzroki izgub. 

1. Neurejene in neskladne cene, ki so primarni vzrok izgub pri cementu, 
v petrokemiji in eventualno v klavniški industriji ter sekundarni pri ostalih. 

2. Neracionalne in neprimerno izvedene investicije ob neprimernih kre- 
ditnih pogojih, so primarni vzroiki izgub pri proizvodnji lesonita, ivernih plošč 
in traktorjih ter sekundarne pri cementu in klavnicah. 

3. Neprimerna tehnologija, neustrezna notranja organiziranost in zastare- 
la oprema, pa so med poglavitnimi vzroki izgub TOMOSA. 

Seveda pa v vseh navedenih primerih tudi ni mogoče kot vzrokov izgub 
izključiti subjektivnih slabosti v gospodarjenju. V informaciji o stanju in ak- 
tivnostih na področju pokrivanja izgub, so nakazane osnovne možnosti pokrit- 
ja le-teh. Pomembnejša pa je seveda alkcija, usmerjena v odpravo osnovnih 
vzrokov nastajanja izgub, ki se kljub vsem prizadevanjem ponavljajo iz leta 
v leto. 

Z odpravo sedanjih disproporcev v cenah, za kar se Izvršni svet kot sem 
že navedel, vztrajno zavzema, bi po naši oceni rešili več kot polovico pro- 
blema. Dobri in temeljito pretehtani sanacijski programi ob odmerjenih do- 
datnih vlaganjih, po potrebi pa tudi programsko prestrukturiranje, bi morali 
dati rešitev za preostali del problemov. Za navedene konkretne primere 
so sanacijski programi delno že zdelani, delno pa so v zaključni fazi izdela- 
ve. Nekaj izgub pa bo verjetno vedno ostalo in to na račun subjektivnih sla- 
bosti, ki se bodo pojavljale od časa do časa in jih v celoti ne bomo mogli od- 
praviti. 

6. Ob koncu še nekaj besed o problemu, ki je trenutno posebno težak. V 
prvih mesecih letošnjega leta nelikvidnost gospodarstva stalno narašča. 
Kljub temu, da združeno delo uporablja poleg lastnih sredstev za tekočo re- 
produkcijo relativno velik obseg kreditov, so v preteklem letu izredno nara- 
sle terjatve do kupcev. Takih terjatev ima naše združeno delo že 57 milijard. 
Pretežno so pokrite z instrumenti zavarovanja plačil, to je z menicami, več 
kot 10 milijard pa je nakritih terjatev. Zato so tudi obveznosti do dobavite- 
ljev visoke, saj so po zaključnih računih znašale celih 53,5 milijard dinarjev. 
Zaradi tega se financiranje tekoče reprodukcije še bolj naslanja na bančne 
kredite. Večjemu povpraševanju po kreditih banke s svojim obsegom razpo- 
ložljivih sredstev niso kos. Tudi omejitveni ukrepi Narodne banke Jugosla- 
vije, ki omejujejo rast plasmaja bank, ne dajejo možnosti, da bi z nepresta- 
nim povečevanjem kreditov gospodarstvo lahko rešilo problem naraščajoče ne- 
likvidnosti. 

Rešitev je predvsem v lastni, znatno povečani skrbi združenega dela za 
pravočasno izterjavo terjatev od kupcev ter v racionalnejši uporabi razpolož- 
ljivih sredstev z namenom izboljšanja koeficienta njihovega obračanja. 
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Tovarišice in tovariši delegati! Kot sem že dejal, je namen te uvodne raz- 
prave, da dopolnimo že dane informacije ter damo nekaj poudarkov najaktu- 
alnejšim problemom tekoče ekonomske politike. 

Iz pismenih informacij, pa tudi opredelitev v tej obrazložitvi, pa je raz- 
vidno, katere so smeri ukrepanja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za 
razreševanje teh problemov. Hvala. 

Predsedujoča Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Hujs! Zaključujem 
skupno zasedanje vseh treh zborov in prosim delegate Družbenopolitičnega 
zbora, da odidejo v dvorano, kjer smo sejo začeli, delegati Zbora občin in 
Zbora združenega dela pa ostanejo še skupaj v tej dvorani. 

(Skupno zasedanje vseh treh zborov je bilo končano ob 10.20.) 



Igla 

2. aprila 1980 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek zasedanja ob 10.20. 

Predsedujoči Emil Tomažič: Pričenjam skupno zasedanje Zbora 
združenga dela in Zbora občin. Na skupnem zasedanju bomo poslušali uvodno 
obrazložitev k informaciji o uresničevanju srednjeročnega načrta in o nekaterih 
problemih slovenskega turizma ter obrazložitev k predlogu za izdajo zakona 
o turistični dejavnosti. 

Obrazložitev bo podal tovariš Franc Razdevšek, član Izvršnega sveta in 
predsednik Komiteja Izvršnega sveta za turizem. Prosim! 

Franc Razdevšek: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši dele- 
gati. Kot predsednik Komiteja za turizem Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije bi želel v imenu Izvršnega sveta pred pričetkom razprave podati k in- 
formaciji o uresničevanju srednjeročnega načrta in o nekaterih problemih slo- 
venskega turizma ter k predlogu za izdajo zakona o turistični dejavnosti kratko 
uvodno obrazložitev. 

V Skupščini SR Slovenije o problematiki slovenskega turizma ni bilo tako 
kompleksno razpravljano že od leta 1968. Zato je razumljivo, da delavci, ki zdru- 
žujejo svoje delo v organizacijah združenega dela turizma in gostinstva, člani 
turističnih društev in občani, ki jih razvoj in problemi turističnega gospodarstva 
v SR Sloveniji zanimajo, to obravnavo spremljajo s posebno pozornostjo. Ni 
slučajno, da je že objava predloženih gradiv v prilogi Poročevalca Skupščine 
SR Solvenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate z dne 
3. marca 1980 naletela na širok odmev. 

Sledili smo razpravi, ki se je živahno razvijala. Glede predložene infor- 
macije so na Skupščino SR Slovenije, predsednika Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in na Komite za turizem Izvršnega sveta prihajale pripombe in 
negodovanja nad nekaterimi formulacijami v informaciji. Nekatere izmed teh 
so zabeležili tudi naši časopisi. Ne zanikam, da nekateri stavki v informaciji 
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niso zapisani nekoliko nedorečeno, mogoče tudi presplošno, torej premalo kon- 
kretno. Poudariti pa želim, da je bil naš namen, da stanje prikažemo tudi s kri- 
tične strani. Tako se lahko na takšni osnovi rodijo nove spodbude, ki bodo pre- 
živelo zalkoreninjenost pomladile z večjim zaletom in hitrejšim napredkom tu- 
rističnega gospodarstva, predvsem pa seveda z boljšimi gospodarskimi učinki. 
Ob tem bi želel posebej poudariti, da nikakor ne zanikamo obsežnega dela, ki 
je bilo na ljubiteljski in ne na profesionalni osnovi prisotno pri mnogih čla- 
nicah turističnih društev in turističnih zvez, ki so kot turistični aktivisti mar- 
sikdaj bili vzpodbujevalci in organizatorji turističnega gospodarstva v določe- 
nem kraju, na določenem območju ali pa v vsej SR Sloveniji. 

Menim, da je prav sedaj, ko stremimo k boljši uspešnosti in prodornosti 
turističnega gospodarstva in k pridobivanju večjega deviznega iztržka, potrebno 
združiti vse dejavnike in vse sile za uspešnejšo nadaljnjo pot slovenskega 
turizma. 

Ta namen ima predloženi predlog za izdajo zakona o turistični dejavnosti. 
Bilo bi koristno in dobro, da se današnja razprava ne bi izživela v medsebojnih 
očitkih, temveč bo bolje, če bo usmerila naše sile v tok večje medsebojne pove- 
zanosti, v sodelovanje za večjo učinkovitost in boljše poslovne rezultate. Raz- 
prava v odborih Zbora združenega dela in Zbora občin v preteklem tednu, 
je to smer tudi začrtala. 

Informacija o uresničevanju srednjeročnega načrta in o nekaterih problemih 
slovenskega turizma je ipričela nastajati pred dobrima dvema letoma. Bila je 
mišljena kot splošna in kratka informacija Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije predvsem na področju domačega turizma. Obravnavali so jo različni 
organi in organizacije ter odbori Izvršnega sveta. Po vsaki obravnavi je bilo 
potrebno informacijo razširiti še na nova področja, predvsem na področje 
tujskega turizma. Tako je bila doslej štirikrat obravnavana na pristojnih odbo- 
rih Izvršnega sveta, dvakrat na sejah Izvršnega sveta, pred tem pa tudi na 
Komiteju za turizem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, v Splošnem zdru- 
ženju turizma in gostinstva Slovenije, v Turistični zvezi Slovenije ter v raznih 
delovnih skupinah in na korelacijskih sestankih. 

Kot sem že omenil, je bila te dni informacija že drugič obravnavana na 
skupščinskih odborih in niti v prvi niti v drugi obravnavi ni izzvala s strani 
delegatov tehtnejših pripomb. Ko je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije po- 
novno predlagal Skupščini SR Slovenije, da obravnava informacijo in zakon 
o turistični dejavnosti na isti seji, čeprav v ločenih točkah dnevnega reda, je 
želel s tem predvsem doseči poglobljeno razpravo o problemih in rešitvah, ki 
jih navaja informacija, še posebno boljše razumevanje po potrebi za izdajo zaT 

kona o turistični dejavnosti. 
Gradivo dovolj nazorno prikazuje niizko akumulativnost in s tem . težak 

gospodarski in kadrovski položaj gostinstva kot temeljne dejavnosti v turizmu. 
Podani so predlogi za določene olajšave s strani družbenopolitičnih skupnosti 
ter predlogi za ustreznejšo poslovno, prihodkovno oziroma dohodkovno pove- 
zanost samega turističnega gospodarstva z ostalim gospodarstvom, ki v turi- 
stični ponudbi in v njegovi realizacija sodeluje. Vse težji ekonomski položaj 
panog, ki so v večji meri udeležene v turističnem prometu — 10-letna tendenca 
upadanja inozemskih gostov v strukturi turističnih prenočitev ter velik odliv 
naših domačih turistov v tujino — so temeljni vzroki za zaskrbljenost glede 
bodočega razvoja turizma v SR Sloveniji in njegovih boljših poslovnih rezul- 
tatov. 
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V nekaterih splošnih združenjih Gospodarske zbornice Slovenije, kot tudi 
v nekaterih organizacijah združenega dela turističnega gospodarstva ter v 
družbenopolitičnih skupnostih je vse bolj jasno, da se po starem zakoreninjenem 
sistemu ne more več uspešno gospodariti, kljub poskusom in naporom, da se 
stari sistem samo skromno prilagodi. Zato je tudi vse bolj očitno, da v drugih 
predelih Jugoslavije, kjer so šele dobro pričeli razvijati turizem, dosegajo mnogo 
ugodnejše rezultate, zlasti v tujskem turizmu, kot pa pri nas v Sloveniji, ki 
je krepko pod jugoslovanskim povprečjem, čeprav je še pred nekaj leti na tem 
področju opazno vodila. Če torej stare in s tem dosedanje metode dela v turizmu 
ne dajejo zadovoljivih rezultatov, jih bo pač potrebno postopoma zamenjati in 
posodobiti, hkrati pa se učiti pri tistih, ki so uspešnejši od nas. 

^ V Sloveniji se je med turističnimi delavci preveč razširilo mišljenje, da je 
naša družbena skupnost do turizma neopredeljena oziroma, da je turizmu celo 
nasprotna. Poudariti želim, da to ni tako. V razvoju SR Slovenije turizem seveda 
ne bo edini dominantni razvojni cilj. Naša družba se mora razvijati skladno, 
ob tem pa mora izkoristiti vse naravne danosti in možnosti. V tem kontekstu 
bo moralo biti turistično gospodarstvo, povezano z ostalim gospodarstvom, ki 
s turizmom lahko sodeluje, v novem srednjeročnem planu čvrsto opredeljeno, 
predvsem z vidika učinkovitejšega deviznega prihodka. 

Gospodarstvo, .ki deluje v turističnem prometu, uživa na splošno enak druž- 
beni položaj kot ostalo gospodarstvo. Ponekod ima tudi nekaj več ugodnosti, 
seveda v okviru možnosti, kolikor je to v pristojnosti družbenopolitičnih skup- 
nosti in poslovnih bank. Verjetno pa to še ni dovolj, glede na visoko stopnjo 
devizne rentabilnosti turističnega gospodarstva in glede na učinkovite državno- 
protekcionistične ukrepe, v nam konkurenčnih turističnih državah, ki se izredno 
trudijo, da bi z glasno in nam nasprotno propagando, usmerile čim močnejši 
tok v svoje turistične kraje. 

Nekaj izhodov iz tega položaja je v gradivu nakazanih. Prepričan sem, da 
bodo ti ukrepi le malo zalegli, če jih ne bo podprlo celotno turistično gospodar- 
stvo s svojo boljšo notranjo organiziranostjo in učinkovitejšim skupnim nasto- 
panjem, zlasti na tujem trgu. 

Pomembno pa je povezovanje turističnega gospodarstva z ostalim gospo- 
darstvom, ki lahko prek turizma ustrezneje posreduje in prodaja svoje proizvode 
in s tem doseže neposredno večje devizne učinke. 

Slovenske hotelske prenočitvene zmogljivosti so za približno 2 % letno več 
izkoriščene kot v sosednjih deželah Avstrije in Italije ter SR Hrvatske, seveda 
pa je ob tem potrebno upoštevati, da je v SR Sloveniji hotelskih postelj veliko 
manj kot v teh deželah. Na povečanje števila prenočitev lahko računamo pred- 
vsem z boljšo izkoriščenostjo zasebnih turističnih sob, z razvojem kmečkega 
turizma, z organiziranim oddajanjem počitniških hišic in počitniških domov turi- 
stičnemu gospodarstvu. To pa bo dokaj hitro in brez večjih stroškov možno 
doseči tako, da se zasebne zmogljivosti organizirajo v razne oblike združevanja 
in tako skupno z združenim delom ostalega turističnega gospodarstva nastopajo 
pri sprejemanju in izvajanju planov turističnega razvoja ter se tako vključijo 
v ostali dohodkovno povezani proces, od propagande do prodaje in preskrbe. 

Druga, še ugodnejša možnost pa so kooperantski odnosi s hotelskimi orga- 
nizacijami združenega dela, kjer samoupravno organizirani kooperanti lahko 
enakopravno, skupno odločajo z delavskimi sveti združenega dela v vseh po- 
slovnih in dohodkovnih zadevah. 
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Podani so tudi nekateri predlogi glede boljšega izkoriščanja obstoječih po- 
čitniških domov, vendar je za konkretne rešitve še premalo resnega zanimanja. 
Zato pa lahko pomeni že občuten preobrat letos sprejeta večja sprostitev raz- 
polaganja z ustvarjenimi devizami. Mnoge industrijske in druge organizacije 
združenega dela bodo lahko dolgoročno zainteresirane, skupno z združenim 
delom gostinstva, predvsem hotelirstva, združevati sredstva za ustvarjanje več- 
jega deviznega priliva. t 

Od tu pa je le še korak do združevanja sredstev tudi za gradnjo skupnih 
prenočitvenih obratov, ki bodo v pogodbeno določenem času lahko na voljo 
kot počitniški dom delavcev1 sovlagateljev. Pomembno je, da v tem uspemo, da 
bi v čim večji meri izkoristili znane in možne načine združevanja sredstev za 
nove objekte, tako za primarne, kot sekundarne za tako imenovano turistično 
infrastrukturo. Drugače bomo v bodoče lahko povečevali število tujih prenočitev 
samo z večjim odlivom naših, turistov v: tujino, kar pa ini gospodarno in je 
nasprotno stabilizacijskim usmeritvam in ukrepom. 

V naslednjem srednjeročnem obdobju mora biti naša skrb usmerjena v 
uravnovešenje zunanjetrgovinske plačilne bilance, kjer bi dobro razvito in učin- 
kovito organizirano turistično gospodarstvo, lahko mnogo storilo. 

Glede na obstoječe in predvidoma celo poslabšane svetovne gospodarske 
razmere je pričakovati padeq! zanimanja za turistični obisk naše države, žal je 
ponekod ta že zaznaven. To pa terja na nivoju SFR Jugoslavije in posameznih 
republik, na določenih območjih in krajih enake turistične ponudbe, hitre in 
pospešene ukrepe za učinkovito poslovno organiziranost in za dogovorjeno 
skladno, skupno nastopanje,'posebno na tujem trgu, s premišljeno in učinkovito 
propagando tako združenega dela in njegovih asociacij kot tudi turističnih 
zvez in njenih predstavništev v tujini. 

Pomemben del v obravnavani informaciji je tudi predlog za sklenitev druž- 
benega dogovora nekaterih naštetih organizacij in organov za pospešeno skrb 
razvijanja turizma. Točna je ugotovitev, da se bodo udeleženci s predlaganim 
dogovorom obvezali izvršiti to, kar bi že tako ali tako morali storiti. Vendar 
je naša želja, da naj bi predlagani družbeni dogovor prinesel konkretno oprede- 
ljene obveznosti vsakega udeleženca, z vsemi specifičnostmi, ki so sedaj izražene 
v različnih dokumentih, le formalno in več ali manj deklarativno. 

Turizem je po mednarodni konvenciji sklop pojavov in dejavnosti, ki 
spremljajo prostovoljno in začasno bivanje ljudi izven kraja stalnega bivališča 
iz rekreativnih, športnih, kulturnih, zdravstvenih in drugih razlogov. Jasno pa 
je, da turizem vpliva na mnoge zelo različne, predvsem gospodarske dejavnosti 
in ima lahko pomembne multiplikativne in polivalentne učinke. 

S tem v zvezi pa se poleg ugotovljene potrebe po ustreznem družbenem 
dogovoru pojavlja tudi potreba in predlog za primernejšo organiziranost druž- 
benopolitičnih skupnosti in njihovih upravnih organov za opravljanje zahtevnih 
funkcij koordinatorja najrazličnejših dejavnosti, ki zadevajo turizem. V občin- 
skih skupščinah bodo morali, s posebnim poudarkom na učinkoviti organizira- 
nosti krajev, skrbeti za propagando, za pospešeno prodajo, za preskrbo, za obra- 
tovalni čas v trgovinah, v gostiščih, zabaviščih, v kulturnih ustanovah v samih 
turističnih krajih in ob glavnih žilah, ki turista vodijo v določeni turistični 
kraj. 

Dovolite mi še, tovarišice in tovariši delegati, da podam nekaj misli k pred- 
logu za izdajo zakona o turistični dejavnosti. 
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Vprašanja, ki so skupnega pomena na področju turizma in so pomembna 
za razvoj in opravljanje turistične dejavnosti v SR Sloveniji, niso še dokončno 
urejena z ustreznimi predpisi družbenopolitičnih skupnosti. Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije zato predlaga, da se temeljna vprašanja v zvezi s to pravno 
praznino, ki predstavljajo enega izmed pomembnih zaviralnih faktorjev razvoja 
turistične dejavnosti, uredijo z izdajo zakona o turistični dejavnosti. Hkrati bi 
bila s tem izpoljena tudi obveznost iz medrepubliškega dogovora o večji uskla- 
ditvi predpisov na področju turistične dejavnosti SFR Jugoslavije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s predlogom za izdajo zakona o turi- 
stični dejavnosti predlaga ureditev tistih temeljev poslovanja na področju turi- 
stične dejavnosti, ki niso urejeni z drugimi zakoni. Določbe takega zakona, s ka- 
terimi bi se urejal razvoj turistične dejavnosti, ki je bil dosedaj preveč stihijski 
in s katerim bi se razvoj pospeševal, pa bi hkrati pri njegovem izvajanju 
pomenil tudi zaščito turistov tako glede informiranja, kvalitete storitev in od- 
govornosti izvajalcev teh storitev. 

Z zakonom o turistični dejavnosti bi bilo torej potrebno urediti tista 
vprašanja, ki so z vidika razvoja turizma skupna različnim področjem, kot so 
turistične storitve, gostinstvo, dejavnost zdravilišč izven zdravstvene dejav- 
nosti, trgovina, potniški promet, rekreacija in razvedrilo, poleg tega pa še 
vprašanja, ki se nanašajo na pogoje in na način opravljanja turističnih storitev. 
Ostalih vprašanj, ki niso skupna in jih urejajo na primer zakoni s področja 
prometa, gostinstva in blagovnega prometa, zakon seveda ne bo urejal. V tako 
določenem okviru pa bo potrebno izpostaviti samo tista vprašanja, ki jih je 
mogoče učinkovito urediti le z zakonom. Vsa druga vprašanja, ki so tudi po- 
membna za pospeševanje razvoja turistične dejavnosti, pa bodo urejena s plan- 
skimi akti, z družbenimi dogovori in s samoupravnimi sporazumi. Poleg tega 
bo del vsebine zakona pozneje potrebno urediti še s posebnimi izvršilnimi 
predpisi. 

Zakon o turistični dejavnosti bo torej urejal dve področji, in sicer pospe- 
ševanje razvoja turistične dejavnosti ter ipogoje in način opravljanja turističnih 
storitev, s tem, da bo pri pospeševanju razvoja nujno urediti vprašanja skupne 
propagande, čas določen za posamezno sezono, ureditev turističnih, izletniških 
in zdraviliških krajev, turističnih cest in turističnih poti. 

Pri tem bo zakon izhajal iz nujnosti skupnega nastopanja organizacij zdru- 
ženega dela na turističnem trgu. Uresničevanje njihovih skupnih interesov 
pri delu in pridobivanje dohodka v posameznih, med seboj odvisnih delih turi- 
stičnega gospodarstva, je mogoče doseči le z združevanjem njihovega dela in 
sredstev družbene reprodukcije. 

Ob tem pa v zakonu o turistični dejavnosti ne bi bilo mogoče prevzemati 
določb drugih zakonov, ki urejajo navedena vprašanja, saj bo moral zakon sku- 
paj z njimi sestavljati sistemsko celoto. 

Iz tega razloga se je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pri predlogu za 
izdajo zakona tudi odločil, da vanj ne vključi urejanja splošnih vprašanj, po- 
vezovanj organizacij združenega dela, družbenoekonomskih odnosov med temi 
organizacijami in načel planiranja, saj so ta vprašanja urejena — v kolikor pa 
še niso pa bodo urejena — z našimi sistemskimi zakoni. 

Prvi predlog za izdajo zakona o turistični dejavnosti je bil obravnavan v 
delovnih telesih Skupščine SR Slovenije že v septembru leta 1979, vendar je 
bila takrat obravnava na zborih Skupščine preložena. Izvršni svet je zato v ta 
novi predlog za izdajo zakona skušal smotrno vnesti sugestije in predloge iz 
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takratne razprave. Pri delu na predlogu za izdajo zakona o turistični dejavnosti 
so sodelovali nekateri pomembni turistični strokovnjaki iz SR Slovenije, vendar 
pa so vseskozi prevladovala zelo različna in težko združljiva razmišljanja. To 
kaže na dejstvo, da je turizem široko razvejan in da ima izredno vplivne učinke. 
Zato je turistično dejavnost v enem zakonu tudi tako težko pravilno razčleniti. 
Verjetno je na dosedanji stopnji razvoja turističnega gospodarstva v SR Slo- 
veniji in ob njegovih problemih, ki jih posreduje informacija, prisotna pre- 
oiptimistična želja, da bo vse negativnosti in vse nakopičene težave učinkovito 
rešil le en zakon. Brez dvoma mora biti zakon vzpodbujevalec in regulator 
učinkovitejšega in skladnejšega dela, hkrati pa ne bo avtomatično in čez noč 
razrešil vseh problemov. Bistvo pa je, da slovensko turistično gospodarstvo ta 
zakon potrebuje in ga nestrpno pričakuje in da smo njegovo sprejetje nekoliko 
preveč zavlekli. 

Po pazljivem branju in analiziranju poročila odborov Zbora občin in Zbora 
združenega dela, smo lahko spoznali, da so delegati v teh delovnih telesih Skup- 
ščine SR Slovenije resnično temeljito in z vso potrebno pozornostjo ter skrb- 
nostjo, proučevali predlog za izdajo zakona in izglasovali dobre in sprejemljive 
predloge. Prisotna je bila tudi kritičnost, ki bo lahko dobra spodbuda za naše 
nadaljnje delo, saj ob vsej kritičnosti delegati tudi nedvoumno priznavajo pozi- 
tiven premik iz starega na ta novi predlog za izdajo zakona. To isto ugotavlja 
v svojem pismu tudi Turistična zveza Slovenije. Posebno koristne so pobude, da 
je potrebno opredeliti novo vlogo občinskih skupščin pri tekočem razvojnem de- 
lovanju turizma, hkrati z vlogo krajevne skupnosti, zlasti.v odnosu do položaja 
posameznih krajev v turistični ponudbi. Posamezni kraj oziroma krajevna skup- 
nost bo v večji meri morala kot integrirana celota dopolnjevati razvejano in do- 
polnjevano turistično ponudbo. Vse preveč je znano, da je pri nas v Sloveniji 
izvenpenzionska ponudba prešibka, preveč enolična, preskromna in premalo 
iznajdljiva. Zato je dnevna potrošnja tujega turista tudi tako skromna. Same 
velike investicije v hotelske sobe, brez teh drobnih, a vendarle pomembnih do- 
polnil, ne bodo bogatile našega gospodarstva, v prvi vrsti turističnega gospo- 
darstva. Zato bo v posameznem kraju potrebno spodbujati in oživiti delovanje 
turističnih, planinskih, športnih, kulturnoumetniških in drugih društev, ki 
bodo posamezni kraj v urejenosti, prireditvah in v splošni ponudbi naredile za 
turiste privlačne in zanimive. 

Prav je, da zakon vsebuje tudi načela, ki bodo opredeljevala družbenoeko- 
nomske odnose v turistični ponudbi. Zaradi nujne čim boljše turistične ponudbe 
bo potrebno vzpostaviti dohodkovne odnose, določene turistične organizacije 
z dajalci tako imenovanih »delnih storitev« z namenom, da bodo vsi udeleženci 
pri ustvarjenem dohodku in skupnem riziku. 

Posebno nas veseli, da bi bil namen novega zakona o turistični dejavnosti, 
opredeljen tudi kot pomembna zvrst družbenih dogajanj v vsakdanjem življe- 
nju in v bodočem razvojnem ciklusu in da vključuje prebivalstvo, gospodarstvo 
in negospodarstvo z zagotovitvijo osnovnih pogojev za večjo pestrost in kako- 
vost celokupne turistične ponudbe v SR Sloveniji. 

Prav je, da so odbori nekoliko razširili misel o vprašanju turističnega pri- 
spevka, ki ga plačuje turist ob penzionski ceni ali ob prenočitvi. S tem turist 
plača tiste usluge, ki se posamično težko računajo, to je tako imenovana dose- 
danja turistična taksa. Ta sredstva se sedaj stekajo v občinske proračune in se 
mnogokrat žal niso povsem ustrezno uporabljala. V predlogu za izdajo zakona 
to plačilo predvidevamo tudi za naprej. Zato je vaša sugestija, da tudi namemb- 
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nost trošenja bolj določno opredelimo v namensko porabo za izboljšanje turistič- 
ne ponudbe in za turistično propagando, primerna. 

Vse dosedanje predloge, misli iz današnje razprave 'kot tudi ostale sugestije, 
stališča in pripombe, dane k predlogu za izdajo zakona o turistični dejavnosti, 
bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije temeljito proučil in jih ob nadaljnem, 
pospešenem delu pri pripravi zakonskega osnutka, v največji možni meri tudi 
upošteval. 

Glede na to, da so se delovna telesa zborov Skupščine SR Slovenije, kljub 
določeni kritičnosti, ki je bila v razpravi prisotna, strinjala s predlogom za 
izdajo zakona, predlagam Zboru združenega dela in Zboru občin Skupščine 
SR Slovenije, v imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da se predloženi 
predlog za izdajo zakona o turistični dejavnosti podpre in na današnji seji tudi 
sprejme. Hvala lepa. 

Predsedujoči Emil T o m a ž i č : Hvala lepa! S tem je dnevni red skup- 
nega zasedanja izčrpan. Zaključujem skupno zasedanje obeh zborov. Zbora 
bosta nadaljevala z delom ločeno, s tem da odrejam za Zbor združenega dela 
30 minut odmora. 

(Skupno zasedanje obeh zborov je bilo končano ob 10.50.) 



skupno zasedanje 

vseh zborov skupščine sr Slovenije, 

lljpredsedstva socialistične republike 

Slovenije, predsedstva ck zk Slovenije 

delegacij družbenopolitičnih organizacij 

5. maja 1980 

Predsedoval: Milan Kučan, 
predsednik Skupščine SR Slovenije 

Začetek zasedanja ob 11.30. 

Predsednik Milan Kučan: Spoštovane tovarišice in tovariši! 
Umrl nam je tovariš Tito! Titova socialistična samoupravna in neodvisna 

Jugoslavija živi, njeni delovni ljudje ustvarjajo naprej kot dediči njegovega 
dela, ki je postalo simbol novega, pravičnejšega sveta. 

Dovolite, da v tem žalostnem trenutku za naše narode in narodnosti Jugo- 
slavije pričnem žalno zasedanje vseh zborov Skupščine SR Slovenije, Pred- 
sedstva SR Slovenije, Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slo- 
venije ter delegacij republiških vodstev družbenopolitičnih organizacij, ki smo 
ga sklicali v dogovoru s Predsedstvom Republiške konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije ter republiškimi vodstvi družbenopolitičnih orga- 
nizacij. 

Po dogovoru z njimi prisostvujejo skupnemu zasedanju tudi člani Sveta 
federacije iz SR Slovenije, člani Sveta republike, predsedniki skupščin samo- 
upravnih interesnih skupnosti za kulturo, izobraževanje, raziskovalno delo, 
zdravstvo in socialno varstvo, predsednik in člani Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, izvršni sekretarji in predsedniki komisij Predsedstva Centralnega 
komiteja Zveze komunistov Slovenije, predsednik in sodniki Ustavnega sodišča, 
predsednik Vrhovnega sodišča, predsednik Sodišča združenega dela, Javni toži- 
lec, Družbeni pravobranilec samoupravljanja in Javni pravobranilec SR Slove- 
nije, predstavniki Republiškega štaba teritorialne obrambe, predstavniki Povelj- 
stva ljubljanskega armadnega območja, predsednik Slovenske akademije zna- 
nosti in umetnosti, rektorja slovenskih univerz v Ljubljani in v Mariboru, dele- 
gacija Gospodarske zbornice, delegacija Mesta Ljubljane, delegacija zamejskih 
Slovencev, tovarišice in tovariši iz naše republike, ki delajo na najodgovornejših 
dolžnostih v organih in organizacijah federacije in dr. Alojzij Šuštar, ljubljanski 
nadškof in slovenski metropolit. 
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Poleg teh se našega skupnega zasedanja udeležujejo še predstavniki demo- 
kratičnih strank dežele Furlanije Julijske Krajine. 

Skupno zasedanje našega žalnega zbora je sklicano v počastitev spomina 
včeraj umrlega Josipa Broza — tovariša Tita, predsednika Republike in predsed- 
nika Zveze komunistov Jugoslavije, revolucionarja in partizanskega koman- 
danta, vrhovnega poveljnika jugoslovanske armade, narodnega heroja, družbe- 
nega delavca in državnika, človeka, s katerim je tako neponovljivo tesno pove- 
zana naša preteklost, naše življenje in naša prihodnost. 

Tovarišice in tovariši! S tovarišem Titom so narodi in narodnosti Jugo- 
slavije izgubili sina, ki jim je skupaj z vrsto v revolucionarnih in osvobodilnih 
bojih delavskega naprednega gibanja prekaljenih revolucionarjev in bleščečih 
mislecev utiral pota, po katerih so uresničili svoj davni sen, da svobodni in 
združeni na svoji zemlji sami odločajo o svoji usodi in o vsebini ter podobi 
svojega življenja. S svojim delom in pronicljivo mislijo marksista in humanista 
je dal enkratni prispevek njihovemu boju za nacionalno osvoboditev, za njihovo 
socialno in kulturno preobrazbo in za postavitev trdnih temeljev, ki so njihove 
delavske razrede ter delavske in ljudske množice za vselej povezali v sociali- 
stično in samoupravno federativno skupnost narodov in narodnosti, v kateri 
na temelju samoupravljanja in družbene lastnine svobodno razvijajo svojo 
duhovno in materialno kulturo ter jo ustvarjalno in na enakopravnih osnovah 
povezujejo z dosežki človeštva in s silnicami, ki v protislovjih sodobnega živ- 
ljenja nosijo napredek in so znanilke enakopravnih odnosov med ljudmi, narodi 
in državami sveta. 

Naše delavsko in revolucionarno gibanje je izgubilo borca, katerega živ- 
ljenje in delo je v usodni meri vtisnilo pečat izvirnosti jugoslovanski revoluciji, 
ker je z neuklonljivo zvestobo osvobodilnim težnjam naših narodov, ki so jih 
izražale njihove, v Komunistični partiji organizirane ali z njimi povezane naj- 
naprednejše družbene sile, uveljavljal in branil njihovo pravico, da za ures- 
ničitev socialistične republike dela in vizije svobodno združenih proizvajalcev 
nosijo odgovornost pred lastnimi narodi in njihovimi delavskimi razredi. Vztra- 
janje na tem načelu je vzpodbudilo osvobajajoče silnice v številnih, za priznanje 
se borečih narodih in državah, da so skupaj, kot neuvrščeno gibanje, odločujoče 
spremenile podobo sodobnega sveta in pokazale realni izhod iz protislovij in 
spopadov, v katerega pehajo sile kapitala ter osamosvojenih centrov politične, 
finančne in vojaške moči. Temu svetu je Titova Jugoslavija dala velik prispevek 
s svojim moralnim zgledom, z načeli in vrednotami, ki jih dosledno uresničuje 
doma in za katere se je vselej pripravljena nesebično in ne glede na ceno 
zavzeti tudi v mednarodnem delavskem gibanju in svetovnem dogajanju sploh. 

Izgubili smo tovariša, soborca in človeka, ki je pripadal vsem nam, ki je 
dajal vsem nam veliko več kot je kljub veliki ljubezni in spoštovanju mogel 
dobiti povrnjeno. Dal je izjemen prispevek razvoju in vplivu socialistične misli 
in prakse pri nas in v svetu in tako z dejanji uresničeval najvišji ideal socia- 
lizma, ki je tudi zanj, tako kot za pred dobrim letom dni umrlega njegovega 
najožjega soborca, tovariša Kardelja in za njegove druge sodelavce, pomenila 
človekova sreča. To je za vse nas bogata dediščina, ki močno zavezuje naša 
bodoča ravnanja. 

Spoštovane tovarišice in tovariši! Josip Broz je sin enega malih narodov 
Jugoslavije. S svojim delom je postal last vseh nas, postal je državljan sveta, 
postal je last vsega človeštva. Prosim vas, da počastimo spomin velikana naše 
revolucije in velikana človeškega duha z enominutnim molkom. (Vsi navzoči 
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vstanejo in z enominutnim molkom počaste spomin pokojnega maršala Josipa- 
Broza-Tita). 

Slava in hvala tovarišu Titu! 
O delu in osebnosti tovariša Tita nam bo spregovoril tovariš France Popit, 

predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. Prosim! 

France Popit: Tovarišice in tovariši! Težko je izbrati besede, s kate- 
rimi bi povedali, kako čuti v teh trenutkih vsa naša domovina. Poslavljamo se 
od tovariša Tita z odgovornostjo dedičev bogate dediščine, z globokim spošto- 
vanjem in hvaležnostjo, ki sta močnejša od bolečine. Ostalo nam je namreč 
mogočno delo, ki nosi neizbrisen pečat njegove osebnosti, njegove revolucio- 
narne ustvarjalnosti, poguma in državniške modrosti, človečanske vizije in 
občutka za stvarnost. Trajen spomenik Titu, človeku, revolucionarju, mislecu 
in državniku je njegovo delo ter socialistična Jugoslavija, katere narodi in 
narodnosti so si z njim izbojevali svobodo in pravico, da sami odločajo o svojem 
delu in življenju. To je neuvrščena, neodvisna in v svetu vplivna ter ugledna 
Jugoslavija, ki so jo ustvarile in jo bodo varovale široke delavske in ljudske 
množice z Zvezo komunistov na čelu. 

Več kot 40 let je bil naš tovariš Tito kot prekaljen borec proletarske revo- 
lucije na čelu jugoslovanskih komunistov. Vse njegovo delo je dokazovalo 
globok smisel za razumevanje resničnih osvobajajočih interesov in teženj ljud- 
skih množic in za poti, po katerih so se spreminjali v resničnost njihovega 
življenja. Njegovi povezanosti z ljudstvom je ljudstvo odgovarjalo z enako 
navezanostjo nanj. Tako je bilo mogoče, da je pod njegovim vodstvom Komu- 
nistična partija Jugoslavije rasla v čvrsto in enotno borbeno jedro proletariata 
narodov in narodnosti Jugoslavije. Najbolj usodni dogodki in najbolj odločilna 
dejanja iz naše novejše zgodovine so povezana z obdobjem, ko so komunisti pod 
Titovim vodstvom prevzeli pred delavskim razredom, pred vsemi našimi na- 
rodi in narodnostmi odgovornost za njihovo usodo, za osvoboditev domovine 
in za kulturni, socialni ter gospodarski razvoj in napredek naše dežele. 

Pobudnik, organizator in usmerjevalec boja za uspešen spopad s starim 
svetom in njegovimi vrednotami, z vsem tistim, kar se je postavljalo po robu 
novim silnicam v življenju naših narodov, je bila prav-partija, kakršno je s 
svojimi sodelavci že v razmerah globoke ilegalnosti gradil tovariš Tito kot 
vodilni strateg v oblikovanju in razvijanju njene misli, boja in njenega prak- 
tičnega družbenega delovanja. 

Delo in vpliv tovariša Tita sta vtkana tudi v revolucionarno pot slovenske 
partije in v slovensko delavsko gibanje. Tito je razmere v Sloveniji vedno 
poznal zelo dobro in skupaj z Edvardom Kardeljem in Borisom Kidričem in 
drugimi revolucionarji je oblikoval nadaljnjo strategijo našega revolucionar- 
nega boja z njeno narodnoosvobodilno razsežnostjo vred. Enako kot boj za novo 
Jugoslavijo je bil za nas pomemben tudi Titov prispevek v boju za združeno 
Slovenijo, za pravice naših manjšin zunaj naših meja in za prijateljske odnose 
z našimi sosedi. To je bil čas revolucionarnih sprememb v sami partiji, v katero 
je Tito vnesel novega revolucionarnega duha, tako zelo različnega od dogmatič- 
nosti in doktrinarstva, ki se je razširilo pod vplivom Kominterne. IV. državna 
konferenca Komunistične partije Jugoslavije v Ljubljani in Pokrajinska kon- 
ferenca Komunistične partije za Slovenijo v Goričanah so zaradi njegovega pre- 
pričljivega nastopa, ki je izražal trdno in jasno revolucionarno voljo, obliko- 
vano v konkretno strategijo, v konkretno napotilo za akcijo, dva za jugoslo- 
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vansko komunistično partijo izredno pomembna dogodka. Prva je usmerila par- 
tijo v gibanje, ki je ustvarjalo in krepilo delavsko enotnost in zbiralo ljudske 
množice okrog socialnega programa delavskega razreda, njegovega boja za de- 
mokratične pravice in za urejanje najbolj žgočih družbenih problemov. Druga 
je samokritično obravnavala obdobje obnove in utrjevanja partijskih orga- 
nizacij, njihovo povezanost z množicami ter tehtala zaupanje teh v partijo, 
v moralne vrline komunistov, v vedno bolj zaostrenih socialnih in političnih 
domačih in svetovnih razmerah. Številnim kadrom, ki so rasli v tem obdobju, 
so bila za vzgled Titova brezkompromisna stališča do psevdorevolucionarnih 
fraz. Znal je odkrivati prave vzroke socialnih in političnih razmer stare Jugo- 
slavije. Umel je opredeliti najustreznejšo strategijo političnega boja, ki je po- 
magala vključevati v revolucionarno akcijo proletariata široke delavske in 
kmečke množice ter napredno inteligenco. 

Tito je v Goričanah najodločneje podprl stališče, da je treba narediti konec 
sektaštvu in da se mora partija usmeriti v množično politično delo. Tito je iz- 
žareval globoko človeško skrb za stanje v partiji, za odnose med. komunisti, 
od česar je bil v marsičem odvisen uspeh nadaljnjega revolucionarnega boja. 
To je bilo važno v usodnih preizkušnjah, s katerimi se je srečala Komunistična 
partija Jugoslavije, jugoslovanski narodi in narodnosti v viharnih dnevih druge 
svetovne vojne, v spopadu s fašizmom, ki ga je Tito zgodaj ocenil za poglavit- 
nega sovražnika človeštva. 

Samo takšna, za boj pripravljena in z ljudstvom povezana partija, je ob 
fašistični agresiji lahko povedla vse naše narode v narodnoosvobodilni boj in 
ga končala z osvoboditvijo dežele. V tem boju ljudstva so prišle do polnega 
izraza vrline Tita —■ revolucionarja, vizionarja, ki gradi politično akcijo na 
prepričanju in veri v neuničljivo moč ljudskih množic, kot vojaškega stratega 
in komandanta, pa tudi kot tovariša, ki zna varovati življenja soborcev in jim 
daje vzgled osebnega poguma. Imel je izjemno razvit občutek za človeka, pa 
najsi je šlo za njegove partijske sodelavce, za partizanske tovariše v boju ali 
za ljudi ob delu, ki jih je spraševal o težavah in uspehih, jim svetoval ali jih 
bodril. Zvest je bil ljudem in mi mu ostajamo zvesti. 

V osvobodilnem boju sta se kovala bratstvo in enotnost jugoslovanskih 
narodov. Tovariš Tito je neprestano poudarjal to vrednoto kot eno najdrago- 
cenejših pridobitev socialistične revolucije in jamstvo za svobodno življenje 
in razvoj vsakega človeka in vsakega naroda in narodnosti posebej. Pri tem 
ga je vodil globoko humani čut zavezanosti temu, kar je bilo zgrajeno in iz- 
bojevano s krvjo. Vztrajno je opozarjal, da je v našem skupnem interesu, da 
ne dopustimo ničesar, kar bi vzbujalo nacionalno nestrpnost, razdvajalo naše 
narode, in ničesar, kar bi v imenu kakršnekoli ideologije omogočalo nadvlado 
nad njimi. 

Tovariš Tito je bistveno pripomogel k temu, da smo uspeli najti v vseh 
obdobjih revolucije našim razmeram najbolj ustrezne- rešitve razvojnih in 
drugih problemov, rešitve, ki so, upoštevale dejanske razmere, možnosti in odnos 
družbenih sil ter se oplajale ž revolucionarno teorijo in socialistično vizijo. 
Kritičen in s skrajno odgovornim odnosom do vsega, kar je bilo doseženo ali 
kar se je ponujalo kot navidezna rešitev in resnica, je tovariš Tito vselej težil 
za tem, da tok revolucije ne zaostane, da ne podleže apriorizmu, doktrinarstvu 
in dogmatizmu. 

Doseženi uspehi jugoslovanskih narodov in narodnosti v osvobodilni vojni, 
v revoluciji, pri obnovi dežele in razvoju socialističnega samoupravljanja so 
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bili trdna opora v Titovem in našem boju proti pritiskom dogmatskih, etati- 
stično birokratskih, stalinističnih sil, ki so ogrožale našo neodvisnost in samo- 
stojen socialistični razvoj. Titova osebnost, ugled in zaupanje, ki si ju je med 
jugoslovanskimi narodi in v svetu pridobil kot dosleden, pošten in nepopust- 
ljiv ljudski borec, je odločilno prispevala k uspešnemu izhodu iz takratnega 
političnega položaja in tudi iz kasnejših poskusov politične osamitve Jugoslavije. 

Razgledan marksist z bogatimi revolucionarnimi izkušnjami je bil tovariš 
Tito pobudnik naporov jugoslovanskega partijskega in državnega vodstva za 
kvalitativne spremembe v razvoju naše družbe. Ni se zadovoljil s površno 
oceno, da etatizem in birokratizem izvirata iz lastnosti ljudi in kulta osebnosti. 
Takšna in podobna stališča o družbenem razvoju, ki ne izhaja iz ocene družbeno- 
ekonomskih odnosov, ne vzdržijo marksistične analize in kritičnega preverjanja 
in jih zanika tudi družbena praksa. 

Tako kot že tolikokrat ppprej je tovariš Tito s svojimi sodelavci, z vsemi, 
s katerimi je krčil steze revoluciji, tudi v tistih težkih dneh, ko so napadali naše 
vodstvo in, razvojno usmeritev, zaupal v akcijo množic, ki težijo k vse bolj 
svobodnemu življenju. Izhajal je iz marksističnega spoznanja, da je osvoboditev 
delovnih ljudi in dela stvar njih samih. To je naš današnji in zgodovinski smoter 
naše socialistične samoupravne družbe, to so izkušnje delavskega gibanja vsega 
sveta. Mi smo črpali iz njih, oprti na ustvarjalne pobude in silnice naše lastne 
revolucije. 

Dve sta odločitvi, ki bistveno opredeljujeta sistem socialističnih samo- 
upravnih družbeno-ekonomskih odnosov. To je razmerje med državno in druž- 
beno lastnino in razmerje med državo in partijo. Pojmovanje, da je državna 
lastnina proizvajalnih sredstev najrazvitejša oblika socialistične lastnine, je 
postalo osnova birokratako-etatističnemu sistemu. S Titovo odločnostjo smo 
šli mi po drugi poti. Gradimo socialistično samoupravno družbo kot neposredno 
oblast delavskega razreda in vseh delovnih ljudi na temelju dela na proizva- 
jalnih sredstvih v družbeni lastnini. Gradimo politični sistem, ki nasprotuje 
zraščanju Zveze komunistov z državno oblastjo in njeni birokratizaciji. Zveza 
komunistov prevzema nalogo, da skupaj z drugimi organiziranimi subjektiv- 
nimi silami, zlasti s Socialistično zvezo kot najširšo fronto delovnih ljudi, 
ustvarja pogoje, v katerih postajajo delovni ljudje na osnovi lastnih spoznanj, 
do katerih prihajajo v vsakodnevnih bitkah med starim in naprednim, gospo- 
darji svojega življenja. Sami uravnavajo pogoje, v katerih ustvarjajo in od- 
ločajo o rezultatih svojega dela. Prav tako je tudi zaščita tega njihova neod- 
tujljiva pravica in dolžnost. 

Tovariš Tito je na vsej razvojni poti naše družbe utrjeval kontinuiteto 
revolucije: od povezovanja partije z delovnimi množicami do njihove nepo- 
sredne oblasti. Na poti, po kateri smo šli z njim, smo morali premagovati vrsto 
birokratskih, etatističnih, unitarističnih, nacionalističnih, liberalističnih in dru- 
gih odporov. S Titovo odločnostjo in energijo so delovne in ljudske množice 
izšle iz vseh teh spopadov zmagovito. S tem je Titova osebnost, ki je neponov- 
ljivo vtkana v delo Zveze komunistov in v revolucionarno akcijo delavskega 
razreda vseh naših narodov in narodnosti, postala trajna, univerzalna, postala 
je last vsega človeštva. 

V tem delu, v nesebičnih prizadevanjih za vsestranski materialni in du- 
hovni napredek naše družbe, za neodvisnost naše države, za razvoj socialističnih 
samoupravnih odnosov, za ustvarjanje pogojev, v katerih bo človek resnično 
lahko sam svoje sreče kovač, je prihodnost naše socialistične, samoupravne 
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in neuvrščene Jugoslavije. Porok za to so naši delovni ljudje, naše mlade gene- 
racije, rojene in vzgojene v socialistični, samoupravni, Titovi Jugoslaviji. 

V tem, ko je ves naš, pripada tovariš Tito hkrati vsemu svobodoljubnemu 
in miroljubnemu človeštvu, pripada mu z našim antifašističnim bojem, z bojem 
za neodvisnost in samostojno pot v socializem, z graditvijo neposredne demo- 
kracije delovnih ljudi; pripada mu z bojem za mir v svetu, za politično in 
ekonomsko enakopravnost vseh narodov, s premagovanjem blokovske delitve 
sveta, s politiko neuvrščenosti. Titova je misel, da je Jugoslavija, čeprav majhna 
država, močna zaradi socialistične samoupravne demokracije, naše morale, naše 
enotnosti. Več kot lahko daje Jugoslavija materialno svetu, daje svetu mo- 
ralno in politično — kot vest človeštva, z neomajno vero v sile miru in s per- 
spektivo, ki vodi iz sveta političnega, gospodarskega in kulturnega podrejanja 
v svet sodelovanja, razumevanja, enakopravnosti in spoštovanja. 

Preveč je vsega, kar je opravil, da bi lahko ob tem pretresljivem trenutku 
podrobneje opredeljevali celovit in neprecenljiv Titov osebni prispevek k raz- 
voju človeške družbe. Nobena beseda ne more povedati tega, kar govore de- 
janja, ki ostajajo trajno med nami, ker so trdno vgrajena v temelje sistema 
socialističnega samoupravljanja in ker so postala del našega življenja. 

Tovarišice in tovariši! Z globoko žalostjo se zavedamo, da tovariš Tito ne 
bo več prihajal k nam, v Slovenijo, ki jo je poznal od otroških let, v kateri se 
je tako rad mudil že pred narodnoosvobodilnim bojem in po osvoboditvi. Po- 
vsod, kamor je prišel, je občutil vso ljubezen in spoštovanje, ki mu ga izkazuje 
slovenski narod. Mi smo vedeli^ da je ves z nami, tako kot je bil z vsemi ljudmi 
vseh narodov in narodnosti Jugoslavije. Ne bo ga, da bi se veselil naših novih 
delovnih zmag, ne bo ga, da bi snoval nove zamisli, ki jih je vedno izpove- 
doval z jasno in z vsakomur razumljivo besedo. Vendar, iz tega občutja raste 
dragoceno spoznanje. Ni bilo srečanja s Titom, ki se nam ne bi vtisnilo v spo- 
min za vse čase. Ni koščka naše dežele, kjer napredek ne bi pričal o veličini 
naše revolucije in o Titu kot mogočni neutrudljivi sili te revolucije. Povsod 
po tej slovenski domovini bo ostal večen spomin nanj. 

Bolečina, ki nas prežema ob izgubi največjega človeka naše revolucije, je 
neizrekljiva. Toda Tito nam zapušča z vsem svojim življenjem in delom revo- 
lucionarno sporočilo, ki je tako zavezujoče, da je slehernemu med nami jasno, 
kako bomo šli naprej po poti socialistične, samoupravne, neuvrščene in neod- 
visne Titove Jugoslavije. 

Zato se ob težkem slovesu ponovno zavezujemo: nikdar ne bomo skrenili 
s Titove poti. 

Tovarišice in tovariši! Titovo življenje se je končalo. Ostaja socialistična, 
samoupravna, neuvrščena Titova Jugoslavija, ostajajo ljudje, ki so trdno in 
enotno odločeni braniti, kar so si prav tako enotno priborili in ustvarili. 

Hvala in slava velikemu človeku, komunistu, strategu, revolucionarju, 
humanistu in državniku, slava heroju Titu! 

Predsednik Milan Kučan: Tako je, spoštovane tovarišice in tovariši, 
naše žalno zasedanje sklenjeno. Hvala. 

(Žalno zasedanje jfe bilo končano ob 11.55.) 



12. seja 

(25. marca 1980) 

Predsedovala: Zofka Stojanovič, 
predsednica Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

Začetek seje ob 9.45. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Pričenjam 12. redno sejo Skupščine 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije z naslednjim dnevnim redom: 

1. izvolitev Komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora 
uporabnikov in Zbora izvajalcev ter poročila teh komisij, 

2. odobritev zapisnika 11. seje Skupščine, 
3. predlog zakona o skupnostih socialnega varstva, 
4. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlo- 

vanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, 
5. osnutek samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Skupnosti socialnega 

varstva Slovenije, 
6. poročilo o realizaciji finančnega načrta Skupnosti socialnega varstva 

Slovenije za leto 1979 ter predlog rebalansa finančnega načrta Skupnosti social- 
nega varstva Slovenije za leto 1980, 

7. predlog za določitev denarnih dajatev v pokojninskem zavarovanju, 
8. vprašanja in pripombe delegatov, 
9. razno. 
Vprašujem delegate, ali se s predlaganim dnevnim redom strinjajo? Kdor 

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

Ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 
Preden preidemo na dnevni red, mi, tovarišice in tovariši delegati, dovolite, 

da predlagam, da Skupščina pošlje pozdravno pismo predsedniku, tovarišu Titu, 
z željami po čimprejšnjem okrevanju. Pismo naj bi se glasilo: 

»Delegati, zbrani na seji Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije, 
z zaskrbljenostjo in upanjem spremljamo poročila iz Kliničnega centra in Ti 
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želimo, da bi se čim prej vrnil med nas. Delegati Skupščine Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije.« 

Vprašujem delegate, če se s tem predlogom strinjajo? (Da.) 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na izvolitev Komisije za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov. 

V to Komisijo predlagam delegate iz občinskih skupnosti socialnega varstva 
Ajdovščina, Ljubljana-Center in Ravne na Koroškem. Prosim Zbor uporabnikov, 
da se o tem predlogu izreče. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati Zbora uporabnikov dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Komisija Zbora uporabnikov izvoljena in prosim, da takoj 
prične z delom. 

V Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora izva- 
jalcev pa predlagam delegate iz občinskih skupnosti socialnega varstva Dravo- 
grad, Koper in Ljubljana-Šiška. 

Prosim Zbor izvajalcev, da ta predlog potrdi z dvigom rok. Kdor je za, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati Zbora izvajalcev dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta Komisija soglasno izvoljena in prosim, da takoj 
prične z delom. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 11. seje Skupščine. 

Ima morda kdo kakšno pripombo ali predlog za spremembo zapisnika 
11. seje? Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ni pripomb, predlagam, da zapisnik 
11. seje potrdimo z dvigom rok. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zapisnik 11. seje Skupščine Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije soglasno potrjen. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o skupnostih socialnega varstva. 

Uvodno obrazložitev k predlogu zakona bo dal dr. Danijel Brežic, pomočnik 
predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo Slovenije. 

Dr. Danijel Brežic: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! V pripravi o predlogu zakona o skupnostih socialnega varstva je 
predlagatelj dobil veliko pripomb in stališč, ki so pomenila pomembno dopol- 
nitev besedila predloga zakona o skupnostih socialnega varstva, predloženega 
Skupščini SR Slovenije v obravnavo v mesecu novembru 1979. leta. 

Na osnovi pripomb Skupnosti socialnega varstva Slovenije, odborov zbo- 
rov Skupščine SR Slovenije in Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slo- 
venije ter Sveta Republiške konference SZDL in Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predložil zborom 
Skupščine SR Slovenije novo besedilo predloga zakona o skupnostih socialnega 
varstva, ki se razlikuje od prejšnjega v tem, da je v uvodnih členih pojasnjena 
vsebina socialnega varstva; da je jasneje opredeljena vloga skupnosti social- 
nega varstva; da je razmejena vsebina dela občinskih in Republiške skupnosti 
socialnega varstva; določeno, da se v samoupravnih sporazumih o ustanovitvi 
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skupnosti socialnega varstva opredelijo tudi naloge skupnosti in ne le organi- 
zacijo, sestavo, pooblastila in druge organizacijske vidike delovanja Skupnosti 
socialnega varstva; določeno, da se v samoupravnih sporazumih o ustanovitvi 
ce in druge samoupravne interesne skupnosti dogovorijo o skupnih strokovnih 
podlagah za oblikovanje socialno-varstvenih elementov za samoupravni spora- 
zume o temeljih planov; daje določeno, da v skupnostih socialnega varstva usta- 
noviteljice in druge samoupravne interesne skupnosti, v katerih se delavci, drugi 
delovni ljudje in občani sporazumevajo o uresničevanju socialno-varstvenih 
pravic, s samoupravnimi sporazumi uskladijo določene vidike socialnega varstva 
in socialno-varstvene elemente za samoupravne sporazume o temeljih planov 
vseh skupnosti, v katerih delovni ljudje in občani ureničujejo socialno-varstvene 
pravice. 

Tako spremenjeno besedilo predloga zakona se pomembno razlikuje od 
prvotnih dopolnitev besedila predloga zakona o skupnostih socialnega varstva, 
ki je bilo predloženo Skupščini SR Slovenije v novembru 1979 in o katerih 
sta se razprava in sklepanje odložila z namenom, da se uskladijo razlike v po- 
gledih na vlogo in organiziranost teh skupnosti. 

Odbori zborov Skupščine SR Slovenije v razpravah o novem besedilu pred- 
loga zakona ugotavljajo, da so ustrezno upoštevane pripombe Sveta za socialno 
in zdravstveno politiko pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije. 
Tudi Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije meni, da pred- 
loženo besedilo predloga zakona o skupnostih socialnega varstva ustrezno upo- 
števa pripombe njegovih delovnih organov k prvotnem tekstu predloga zakona 
o skupnostih socialnega varstva. 

Predlagatelj je v pripravi novega besedila zakona v celoti upošteval pri- 
pombo iz razprave o prvotnem besedilu, da so ustanoviteljice Republiške skup- 
nosti socialnega varstva tudi občinske skupnosti socialnega varstva. S tem je 
omogočeno širše opredeljevanje in usklajevanje socialnega varstva, tako med 
delovnimi ljudmi in občani, da se združujejo v občinskih skupnostih, kot tudi 
celovito opredeljevanje in usklajevanje interesov delavcev, delovnih ljudi in 
občanov v Skupščini socialnega varstva Slovenije. 

Predlog zakona o skupnostih socialnega varstva je zgrajen na izhodišču, da 
si svoje osebne in skupne potrebe ter interese v socialnem varstvu delavci, drugi 
delovni ljudje in občani zagotavljajo z oblikovanjem in ustvarjanjem pogojev 
za uresničevanje socialnega varstva v temeljnih organizacijah združenega dela, 
v krajevnih skupnostih in v samoupravnih interesnih skupnostih, ki so jih usta- 
novili za posamezna področja ter da se zaradi poenotenega oblikovanja meril in 
ciljev ter politike socialnega varstva povezujejo v skupnostih socialnega varstva. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga delegatom, da o predlogu 
zakona o skupnostih socialnega varstva razpravljajo in ga sprejmejo. Hvala lepa! 

Predsednica Zofka Stojanovič: Preden bi prešli na razpravo o pred- 
logu zakona, moram obvestiti Skupščino, da sta o predlogu zakona razpravljala 
tudi Komisija za sistem in zakonodajo Skupščine Skupnosti socialnega varstva 
in Izvršni odbor, ki k predlogu zakona nista imela amandmajev. Razpravljala pa 
sta tudi o amandmajih, ki so jih predlagala delovna telesa Skupščine SR Slove- 
nije. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa nas je obvestil, da je na svoji 109. 
seji, 24. marca 1980 obravnaval' amandmaje Zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije in tudi dodatne amandmaje te komisije z dne 21. marca 
tega leta. 
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Preden pa bi razpravljali o amandmajih, bi prosila obe verifikacijski komi- 
siji, da dasta poročilo o udeležbi delegatov na današnji seji. 

Najprej prosim predstavnico verifikacijske komisije Zbora uporabnikov, da 
da poročilo. 

Zofija Volčanšek: Komisija Zbora uporabnikov za verifikacijo po- 
oblastil in imunitetna vprašanja, v sestavi Zofija Volčanšek, delegatka Občinske 
skupnosti socialnega varstva Ravne, Ivanka Kukovec, delegatka Občinske skup- 
nosti socialnega varstva Ljubljana-Šiška, in Pavla Pirker, delegatka Skupnosti 
socialnega varstva Dravograd, je pregledala pooblastila delegatov in ugotovila, 
da je pooblastila oddalo 32 delegatov Zbora uporabnikov. Po določilih 57. člena 
statuta Skupnosti socialnega varstva Slovenije, zbora Skupščine veljavno skle- 
pata, če je na seji navzočih več kot polovica članov vsakega zbora. Zbor uporab- 
nikov je tako sklepčen. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Prosim še predstavnico komisije 
Zbora izvajalcev, da da poročilo. 

Pavla Valič: Komisija Zbora izvajalcev za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja v sestavu: Pavla Valič, delegatka iz Občinske skupnosti 
socialnega varstva Ajdovščina, Aleša Meško, delegatka Občinske sukpnosti so- 
cialnega varstva Ljubljana-Center, in Tone Kladnik, delegat Občinske skupnosti 
socialnega varstva Koper je pregledala pooblastila delegatov in ugotovila, de je 
pooblastila oddalo 32 delegatov Zbora izvajalcev. Po določilih 57. člena statuta 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije, zbora Skupščine veljavno sklepata, če je 
na seji navzoča več kot polovica članov vsakega zbora. Zbor izvajalcev je torej 
sklepčen. 

Predsednica Zofka Stojanovič! : Oba zbora sta torej sklepčna in 
lahko nadaljujemo sejo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se torej strinja z amandmaji Zakono- 
dajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije k 3., 11., 16., 24. in 27. členu, 
navedenih v poročilu Zakonodajno-pravne komisije z dne 12. 3. 1980 in z amand- 
majema k 10. in 11. členu predloga zakona, ki sta navedena v poročilu te ko- 
misije 21. 3. 1980, prav tako pa tudi z opredelitvijo do amandmajev k predlogu 
zakona o skupnostih socialnega varstva v poročilu in dodatnem poročilu Zakono- 
dajno-pravne komisije. 

Preden preidemo na razpravo, bi se opravičila delegatom, da nismo raz- 
množili poročil skupščinskih teles in to zato, ker so predlogi za spremembo 
več ali manj le redakcijske narave in ne spreminjajo vsebine zakona. Prav 
tako pa bi pozvala delegate, da povejo, če so v občinskih skupnostih bili obliko- 
vani kaki amandmaji. 

Pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Nadja 
Markun, delegatka Občinske skupnosti socialnega varstva Kranj. 

Nadja Markun ; Nimamo sicer amandmajev, zdi se nam pa, da so^v 
predlogu zakona nekatere napake. Tako mislimo, da bi bilo treba v 6. alinei 
11. člena besede: »študijskih domov« spremeniti v »študentskih domov«. 

Tu se nam je vsililo še eno vprašanje. Ob teh določilih so izpuščene osnove 
in merila za usklajevanje pravice do štipendije, kar je vseboval prvotni predlog. 

43 
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Glede na to, da se štipendije uvrščajo med socialne dajatve, bi bilo prav, da bi 
se osnove in merila za uveljavljanje pravice do štipendije usklajevale v skup- 
nostih socialnega varstva. Tega pojasnila v obrazložitvi ni bilo, zato postavljamo 
to vprašanje. 

Prav tako je treba v 2. vrsti 22. člena nadomestiti besedo: »razpolagajo« z 
besedo: »razpravljajo«. 

Kar pa zadeva organizacijo Skupščine, je ta opredeljena samo načelno, zato 
vprašujemo, ali je možno, da se bo v praksi pojavila različna oblika organizira- 
nosti ali enodomna ali dvodomna skupščina. 

Pripombo pa imamo tudi k 28. členu, in menimo, da je rok za uskladitev 
organizacije in samoupravnih splošnih aktov z določbami tega zakona prekratek, 
kajti vsi novi zakoni o samoupravnih interesnih skupnostih imajo rok uskla- 
ditve najmanj eno leto. O tem smo se pogovarjali že na regijskih posvetih in 
smo prav delegati iz Kranja predlagali, da bi rok bil eno leto, dobili pa smo od- 
govor, da bo zakon zanesljivo sprejet še pred novim letom. Medtem pa se je 
sprejem zakona odložil in se bojimo, da bodo strokovni delavci zaradi skraj- 
šanega roka imeli težave. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Ima morda še kdo kako vpra- 
šanje? (Ne.) Ce ne, potem bi prosila tovarišico Cehovinovo, da skuša odgovoriti 

' na vprašanja delegatke iz Kranja. 

Tatjana Čehovin: Prvo vprašanje, ki senanaša na 6. alineo 11. člena, 
je upravičeno, ker je to tiskovna napaka, vendar pa na to napako nismo posebej 
opozarjali, ker bo amandma Zakonodajno-pravne komisije dikcijo: »dijaški in 
študentski domovi« spremenil v »domovi učencev in študentov«, ker je to v 
skladu z novim zakonom o usmerjenem izobraževanju. 

Kar pa zadeva socialno-ekonomske osnove za pravico do štipendije pa smo 
morali upoštevati tudi mnenje drugih, ki so sodelovali v razpravi. Vendar me- 
nimo, da je to zajeto v naslednji alinei, v kateri je govora o osnovah in merilih 
za uveljavljanje raznih pravic do subvencij in podobno. 

Enako kot za 11. člen velja tudi za pripombo k 22. členu, kjer gre za ti- 
skovno napako, zato to tudi ni eden od redakcijskih amandmajev Zakonodajno- 
pravne komisije. 

Podobna tiskovna napaka je tudi na začetku drugega odstavka 27. člena, 
kjer bi moralo biti pravilno: »k določbam statuta« ne pa: »k odločbam statuta«. 

Kar zadeva 28. člen glede roka za uskladitev, pa je treba reči, da je bil za- 
kon enako kot ostali zakoni pripravljen za sprejem novembra 1979, v bistvu pa 
smo sedaj še vedno pri predlogu zakona in je ta odmik bil napravljen zato, da 
smo lahko uskladili različna stališča. Menimo pa, da prav zaradi tega, ker je bil 
zakon skupaj z drugimi zakoni v javni razpravi in je bilo jasno, da bo zakon, 
ko bodo stališča usklajena, sprejet, lahko vztrajamo na roku 31. decembra 1980. 

Glede organizacije Skupščine pa predlagatelj zakona ni imel namena določiti 
tako ali drugačno oblikovanje in je to vprašanje prepustil ustanovitvenemu aktu 
skupnosti. Opozorili smo le, naj bodo tako uporabniki kot izvajalci enakopravno 
zastopani. Glede na to, da gre v skupnostih socialnega varstva za drugačne obli- 
ke dela kot v drugih skupnostih, pa verjetno ne bi bilo potrebno imeti dva zbora 
in bo dovolj, če bo en zbor, vendar naj bi v njem bili uporabniki in izvajalci 
enakomerno zastopani. 
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Predsednica Zofka Stojanoviči Hvala lepa! Ce ni razpravljalcev, 
potem bi predlagala, da preidemo na postopek sprejemanja, in sicer najprej 
amandmajev. Glasovali bomo o vsakem amandmaju posebej, potem pa še o 
predlogu zakona v celoti. 

Zakonodajno-pravna komisija je predlagala amandma k 3. členu, in sicer, da 
se za besedama: »uresničevanje solidarnosti« dodata besedi: »in vzajemnosti«. 
Amandma je bil potreben zaradi uskladitve z 42. členom zakona o skupnih osno- 
vah svobodne menjave dela. 

Amandma dajem na glasovanje. Pri tem glasujeta oba zbora skupaj. Kdor 
je za predlagani amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
Naslednji amandma Zakonodajno-pravne komisije k 11. členu, po katerem 

naj se prvi odstavek in uvodni stavek drugega odstavka spremenita tako, da se 
glasita: »V občinskih skupnostih socialnega varstva se oblikujejo, spremljajo in 
usklajujejo politika in programi socialnega varstva, dogovarjajo prioritetne na- 
loge ter dogovarja uvajanje novih oblik socialnega varstva za območje občine. 

V občinskih skupnostih socialnega varstva se usklajujejo zlasti: 
V 6. alinei drugega odstavka naj se izraz: »dijaških in študentskih domov,« 

nadomesti z izrazom: »domov učencev in študentov«. 
Spremenjeno besedilo prvega odstavka, kot ga predlaga komisija glede 

na predlog zakona, vsebuje dopolnitev, ki je v tem, naj bo naloga občinskih 
skupnosti socialnega varstva tudi spremljanje politike. Ta dopolnitev pomeni 
tudi uskladitev s 3. členom predloga tega zakona. Prvi odstavek tega člena pa 
je spremenjen tudi s tem, da naj bi se v teh skupnostih, glede na njihov spe- 
cifičen značaj, prioritetne naloge le dogovarjale in ne določale. Iz istega razloga 
je v uvodnem stavku drugega odstavka izpuščena beseda: »se določajo«. 

Predlagani amandma k 11. členu dajem na glasovanje. Kdor je za, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 11. členu sprejet. 
Naslednji amandma je k 16. členu, s katerim Zakonodajno-pravna komi- 

sija predlaga, da se v zadnji vrsti tega člena pred besedi: »družbenopolitične 
skupnosti« doda beseda: »skupščine«. 

Amandma je redakcijskega značaja in pomeni uskladitev s 76. členom za- 
kona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. Dajem predlog amandmaja 
k 16. členu na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 16. členu sprejet. 
K 24. členu predlaga Zakonodajno-pravna komisija, naj se v 3. odstavku 

tega člena beseda: »resno« nadomesti z besedo: »bistveno«. 
Amandma je potreben zaradi uskladitve s 86. členom zakona o skupnih 

osnovah svobodne menjave dela. Amandma k 24. členu dajem na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
K 27. členu pa predlaga Zakonodajno-pravna komisija, naj se v zadnji vrsti 

drugega odstavka za besedo: »soglasje« doda beseda: »skupščine«. Amandma je 
redakcijske narave. 

43* 
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Glasujemo o amandmaju k 27. členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Nadalje sta še dva amandmaja Zakonodajno-pravne komisije, ki sta bila 
sprejeta na seji Komisije 20. marca 1980. Prvi amandma je k 10. členu, v ka- 
terem naj se v prvem odstavku tega člena, za besedami »pooblastila in odgovor- 
nosti skupščine in njenih organov« dodajo besede »način usklajevanja socialno- 
varstvenih elementov«. 

Komisija s tem amandmajem v bistvu povzema idejo Odbora za družbeno- 
politični sistem Družbenopolitičnega zbora, ki je bila izražena v amandmaju 
tega Odbora k 10. členu. Amandma Komisije pa se od amandmaja odbora 
razlikuje glede na siceršnje stališče, ki ga je komisija zavzela glede amandmaja 
k 14. členu predloga zakona. 

Prosim, da o tem amandmaju glasujemo. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 10. členu sprejet. 
Zadnji je amandma k 11. členu, po katerem naj se v 6. alinei tega člena za 

besedo: »organizacij« dodata besedi: »osnovnih šol«. Prosim, da glasujemo tudi 
o tem amandmaju. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi amandma kil. členu soglasno sprejet. 
S tem smo izčrpali amandmaje Zakonodajno-pravne komisije. Prehajamo 

na glasovanje o predlogu zakona v celoti, skupaj s sprejetimi amandmaji. Kdor 
je za, naj prosim dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o skupnostih socialnega varstva z večino 
glasov sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti. 

Prosim predstavnika predlagatelja zakona, tovariša Eda Gasparija, da da 
uvodno obrazložitev. 

Edo Gaspari: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Najprej bi rad ugotovil, da je predlog za izdajo zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o zaposlovanju in o zavarovanju za primer brezposelnosti že 
v fazi oblikovanja v organih Izvršnega sveta povzročil zelo veliko vsebinskih raz- 
prav in da je tudi v odborih Skupščine SR Slovenije bilo o besedilu, ki ga je 
Izvršni svet predložil Skupščini, zelo veliko vsebinskih in do neke mere tudi 
polemičnih razprav; 

Iz poročil, ki so jih oblikovala skupščinska telesa, je razvidno, da predlog, 
ki ga je dal Izvršni svet, ni v celoti razumljiv in da je zoper nekatere rešitve 
v zakonu tudi vrsta pomislekov, zato predlagam tej skupščini, da na današnji 
seji povede predvsem vsebinsko razpravo o predlogu za izdajo zakona in da 
formalno ne odloča o tem ali se predlog sprejme ali ne, ter tako omogoči pred- 
lagatelju, da v skladu tudi z današnjimi ugotovitvami in razpravami ta predlog 
dopolni. V ostalih treh zborih Skupščine SR Slovenije bo predlog za izdajo 
v obravnavi na sejah 2. aprila in mislimo predlagati enak postopek za obravnavo. 

V 
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Rad bi na kratko opozoril na nekaj vprašanj. Najprej bi dal kratek prerez 
stanja na področju kadrov, ki je po oceni Izvršnega sveta dokaj resno in ki v 
naslednjem srednjeročnem obdobju zahteva drugačno družbeno obravnavo in 
tudi resnejše upoštevanje pri planiranju družbenoekonomskega razvoja. Pregled 
takega stanja je pomemben zato, da se presodi, ali so spremembe zakona po- 
trebne ali ne. Prav tako pa bi rad utemeljil nekaj izhodišč, na osnovi katerih 
smo v Izvršnem svetu pripravili predlog za spremembo zakona ter zato predla- 
gam skupščini, da se do teh izhodišč čim bolj poglobljeno opredeli. 

Če bi poskusil na kratko orisati temeljne značilnosti stanja na področju 
kadrov oziroma zaposlenosti in zaposlovanja, moram ugotoviti za našo republiko, 
da se visok delež zaposlenega prebivalstva še vedno zvišuje in da je v lanskem 
letu v poprečju bilo v Sloveniji zaposlenih 42 % celotnega prebivalstva. Tu ima- 
mo zelo velike regionalne razlike, saj je na manj razvitih območjih delež zapo- 
slenih znatno nižji, v nekaterih občinah je ta delež znašal le 25 do 30 %. Zaposle- 
nost se nam povišuje znatno prek planirane stopnje in to tiste stopnje, ki je 
planirana v odvisnosti z načrtovano rastjo družbenega proizvoda in ki je z 
vidika ekonomske funkcije zaposlenosti opravičljiva. Poprečno presegamo v zad- 
njih štirih letih to zaposlenost za slabo petino nad planom — namesto 3 % 
do 3,5 %. V zadnjih sedmih ali osmih letih ni mogoče več aktivirati v Sloveniji 
nekih skritih kadrovskih rezerv, ki so bile včasih med kmečkim prebivalstvom, 
ker teh razen na manj razvitih območjih, preprosto ni in tako ostaja razpoložljiv 
kadrovski potencial samo v prirodnem prirastku in povečevanju prebivalstva, 
ta pa omogoča manj kot polovico sedanje stopnje rasti zaposlovanja. Zato se 
sedanji obseg zaposlovanja lahko dosega samo z zaposlovanjem in priselje- 
vanjem delavcev iz drugih območij Jugoslavije — v lanskem letu se je 
zaposlilo prek 16 000 delavcev iz drugih območij in to je več kot tretjina vseh 
novo zaposlenih delavcev, ki smo jih potrebovali za nove in za nadomestne za- 
poslitve — v zadnjih štirih letih pa se je število delavcev iz drugih območij 
skoraj podvojilo. 

Izobrazbena struktura vseh novo zaposlenih delavcev je slaba, saj se je 
lansko leto zaposlilo okoli polovica delavcev, ki so brez strokovne izobrazbe ali 
pa jih štejemo kot priučene delavce. Ta izobrazbena struktura se iz leta v leto 
ne izboljšuje, pač pa se v lanskem letu kažejo celo tendence poslabševanja, ko 
je večji del novozaposlenih delavcev brez strokovne izobrazbe. Tako se sre- 
čujemo s stanjem, ko nam na eni strani zaradi širjenja delovno intenzivne pro- 
izvodnje in dokaj enostavnih tehnologij primanjkujejo slabo usposobljeni de- 
lavci brez izobrazbe, po drugi strani pa ob danih potrebah združenega dela 
dosegamo nenehno izboljševanje izobrazbene ravni pri šolajočih generacijah, 
pri čemer naj opozorim, da ne načrtujemo le z novo reformo izobraževanja po- 
rasta izobrazbene ravni prebivalstva, ampak je že danes delovna sposobnost 
prebivalstva višja od potreb združenega dela v naši republiki. 

Poudarim naj še to, da smo zelo neučinkoviti pri aktiviranju tistih kadrov- 
skih rezerv, ki jih še imamo. Pri tem gre zlasti za invalidne osebe — prvotna 
ocena je bila, d<j jih je v Sloveniji okoli 30 000 — in da smo neučinkoviti pri 
vračanju zdomcev. Ti dve kategoriji naših občanov pa bi lahko tudi v ekonom- 
skem in ne samo v socialnem pogledu doprinesle k uravnovešenju kadrovske 
ponudbe in povpraševanja. V ta svoj pregled stanja ne vpletam odnose med 
tokovi zaposlovanja in ekonomskimi učinki, ki v tem kontekstu niso najbolj 
pomembni, naj pa opozorim na to, da kljub povečani zaposlenosti, močno za- 
ostajamo za načrtovanim povečevanjem produktivnosti dela. 



678 Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

Takšen, sicer nekoliko poenostavljen prerez nekaterih elementov s področja 
zaposlovanja nam kaže v nekem smislu dokaj nelogičen zaključek, namreč za- 
ključek, da so kadri na sedanji stopnji družbenoekonomskega razvoja Slovenije 
eden izmed njenih omejitvenih faktorjev razvoja. Nenormalno pa je to za to, 
ker so kadri v vsaki razvijajoči se ekonomiji eden izmed njenih temeljnih 
razvojnih agregatov, to je temeljni kapital, če govorimo o proizvajalnih silah. 
Zato tudi pri nas kadri ne bi mogli imeti drugačnega tretmaja in je odvisno 
samo kako jih vključujemo v naše družbene tokove. Zato je potrebno spoznati, 
se zavedati in doseči, da bo opredeljevanje družbenoekonomskega razvoja opti- 
malno tudi glede na kadrovske potrebe in dolgoročne cilje kadrovske politike. 
Ocenjujemo, da sedaj pogosto to ni tako. Potrebno je doseči, da bodo razvojni 
družbenoekonomski plani organizacij združenega dela, občin in republike teme- 
ljili na takšnih kvalitativnih dejavnikih, ki bodo tudi z vidika ciljev kadrovske 
politike omogočali racionalno izrabo živega dela in znatno večji delež visoko- 
kvalificiranega in ustvarjalnega dela, da bodo delavci lahko na račun boljšega 
dela in višjih dohodkov prevzemali obveznosti za razvoj svojih življenjskih 
in kulturnih razmer in si jih tudi zagotavljali, da bomo nenehno odpravljali 
vzroke za nastanek invalidnosti v kontekstu planiranja, o katerem govorim 
in da se bodo hkrati povečevale možnosti za produktivno in ustvarjalno za- 
poslovanje delovnih invalidov in invalidnih oseb. 

Očitno je, da sedanja razvitost družbenoekonomskih in samoupravnih od- 
nosov na področju kadrovske politike ni zadostna, zato tudi kadrovska politika 
še ni sestavni del celovite razvojne politike družbe. Prav to dejstvo, namreč 
nerazvitost kadrovske funkcije in delavcem odtujeno odločanje, še vedno omo- 
gočata prakso, da se pri oblikovanju razvojne politike ne dojamejo ali zane- 
marjajo možnosti, ki jih nudijo za hitrejši gospodarski in družbeni razvoj stro- 
kovno izobraženi in ustvarjalni delavci. Zato se pogosto na račun enostavnega 
in cenenega dela načrtuje pridobivanje sicer večjega dohodka, zanemarja pa 
se po eni strani vprašanje dolgoročnosti takšne gospodarske rasti in njene 
kvalitete, po drugi strani pa položaj delavca v takšni dejavnosti in možnosti 
delavca za njegov družbeni in strokovni razvoj. 

V temeljnih organizacijah se pogosto srečujemo s primeri, da se planirajo 
predvsem stroški proizvodnje, zanemarja pa se investiranje v ljudi, v njihov 
strokovni razvoj, v pridobivanje novih delavcev in v zagotavljanje ustreznih 
življenjskih in kulturnih razmer, da se načrtujejo kadrovske potrebe in za- 
poslovanje ne glede na razpoložljive kadrovske vire, da se delavci zapirajo 
v okvire svojih temeljnih organizacij in se po kadrovskih vprašanjih in po- 
trebah med seboj ne usklajujejo, da se izbirajo tehnologije ne glede na to, 
s kakšnim kadrovskim potencialom v temeljnih organizacijah razpolagajo, za- 
radi česar prihaja do nenormalno visokih tehnoloških presežkov delavcev ali 
pa do njihove socialne, neracionalne zaposlenosti, po drugi strani pa do po- 
manjkanja delavcev. Po občinah so nekatere od teh pomanjkljivosti še bolj 
izrazito podjetniško obarvane. Tu imamo tendence, da se vse investira v svoji 
občini. Prav zaradi takih tendenc smo priče praksi, da se v občinah, kjer stalno 
primanjkuje delavcev, še kar naprej investira v delovno-intenzivne dejavnosti 
in se pri tem pogosto računa tudi na delavce, ki se vozijo na delo v druge 
občine, vendar se s prizadetimi občinami ne dogovarja in ne sporazumeva. 

Oris tega stanja sam po sebi postavlja pod vprašaj ustreznost zakonske 
ureditve področja zaposlovanja, hkrati pa zahteva mnogo bolj intenzivno druž- 
benopolitično in samoupravno aktivnost in učinkovitost delavcev v samouprav- 
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nem urejanju področja zaposlovanja, v pripravah na srednjeročno obdobje 
198-1—1985 pa bistveno drugačno obravnavanje. Načrtovanja kadrov ni mogoče 
več razumeti le kot izpeljavo razvojnih usmeritev ali celo nekih investicijskih 
programov, marveč je potrebno družbenoekonomski razvoj v določenem smislu 
uokvirjati tudi v konkretne kadrovske razmere in <ga postaviti v funkcijo 
razvoja ljudi. To spoznanje smo na nekaterih drugih področjih že uresničili — 
če opozorim na področje energetike, prostora, surovin, izvozno-uvozne usme- 
ritve — na področju kadrov pa se moramo podobno osvestiti in samoupravno 
organizirati. 

Glede na takšno oceno kadrovskega stanja in na razvoj družbenoekonom- 
skih odnosov, ki se odražajo v sprejemanju sistemskih zakonov s področja 
družbenega planiranja, svobodne menjave dela in pa usmerjenega izobraževanja, 
smo v Izvršnem svetu pripravili predlog za novelo zakona o zaposlovanju. 
V tem predlogu predlagamo spremembo veljavnega zakona v treh temeljnih 
smereh. Prvič, glede konkretizacije sistemskega zakona na področju planiranja 
kadrov in zaposlovanja v smeri razrešitve vsebine družbenoekonomskih in 

. samoupravnih odnosov, ki jih delavci urejajo v skupnostih za zaposlovanje in 
v smeri novele glede organiziranosti strokovnega dela na področju zaposlo- 
vanja oziroma realizacije konkretiziranja določb zakona o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela na področju zaposlovanja. 

Predlog izhaja iz temeljnih izhodišč in eno od teh je ustavno izhodišče, da 
so delavci, delovni ljudje in občani v samoupravnih organizacijah in skupnostih 
nosilci odločanja in uresničevanja svojih pravic do družbenega planiranja, s tem, 
ko sprejemajo plane in planske akte, da v okviru družbenega planiranja, ki ga 
sistemsko ureja zakon o družbenem planiranju, planirajo tudi elemente kadrov- 
ske politike. Z vidika zaposlovanja so to predvsem elementi, ki zagotavljajo 
uveljavljanje pravic svobodne menjave dela, pogoje za vsestransko razvijanje 
osebnosti človeka ter pogoje za produktivno in smotrno zaposlenost. Nadaljnje 
izhodišče je, da sistemski zakon daje celovit okvir družbenega planiranja, da 
pa je potrebno v posebnem zakonu, konkretno v zakonu o zaposlovanju kon- 
kretizirati posebnosti tega planiranja na področju kadrov, torej izpeljati pla- 
niranje elementov za sklepanje samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
ter smernic za plan temeljnih organizacij glede kadrov in kadrovskih interesov. 
Nadalje, da se v tem posebnem zakonu izpeljejo tudi vse posebnosti tega plani- 
ranja, ki jih predstavljamo predvsem v dveh smereh, to je posebnost planiranja, 
ki se uresničuje skozi soočanja z realnimi kadrovskimi potrebami, drugič pa se 
uresničuje skozi soočanje z realnimi materialnimi možnostmi, da se za nove 
delavce, ki jih načrtujemo s planskimi dokumenti in za zaposlene delavce ne 
zmanjšujejo življenjski in kulturni pogoji, da se tako ne ustvarja trg delovne 
sile brez nekih osnovnih življenjskih in kulturnih razmer. To realnost planiranja 
v ondosu na dejanske kadrovske možnosti občine in območja zagotavljamo 
prek samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja na ravni občine in regije, 
tako da se delavci v delegatskih organih Skupnosti za zaposlovanje soočajo 
s svojimi kadrovskimi projekti ter usklajujejo svoje elemente za planiranje 
tako v pogledu interesov in potreb med seboj kakor tudi v odnosu na dejanske 
realne demografske možnosti, ki jih določena občina oziroma območje zago- 
tavlja. Ko izpeljujemo sistem planiranja kadrov v sistemu celovitega družbenega 
planiranja, izhajamo iz položaja delavcev in samoupravnega urejanja tega po- 
dročja, zato je eno od naših izhodišč, da je skupnost za zaposlovanje samo- 
upravni prostor, kjer delavci to svojo samoupravno funkcijo lahko tudi uresni- 



680 Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

čujejo. To je izhodišče zaradi tega, ker obstaja tudi mnenje, da bi se usklaje- 
vanje glede zaposlovanja lahko urejalo tudi v organih družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Eno od izhodišč je tudi to, da zaposlovanja ni mogoče urejati ločeno, pač 
pa je to integralni del družbenoekonomskih odnosov in zato tudi planiranja 
kadrovskih elementov ni mogoče ločevati od drugih. Zaposlovanje je v funkciji 
ekonomike združenega dela in v funkciji socialne politike in mora biti zajeto 
v načrtovanje dohodka. Posebej pa mora biti povezano s planiranjem izobraže- 
vanja, ker ni mogoče na ravni temeljnih organizacij ločeno ugotavljati nivo 
kadrovskih potreb in ločeno izobraževalnih potreb. Ker pa se zaposlovalne in 
s tem tudi izobraževalne potrebe praktično opredeljujejo takrat, ko se spre- 
jemajo razvojne investicijske odločitve, je eno od naših izhodišč, da je potrebno 
tudi v postopku presoje, ali je investicijska namera delavcev v temeljni organi- 
zaciji družbeno primerna ali ne, upoštevati kot eno od podlag, ki daje osnovo 
za celovito presojo tako namere kot tudi ocene, ali je investicijska namera 
glede na kadrovske možnosti občine in območja realna ali ne. Pri tem seveda 
ne gre za strokovno oceno ali pa za nek analitični strokovni dokument, marveč 
za opredelitev združenega dela, občine in območja, da se v svoji delegatski 
sestavi opredeli do take investicije, ki v večini primerov pomeni določeno prio- 
riteto za zaposlovanje na tem območju. 

Vsa ta izhodišča pa bistveno menjajo vsebino samoupravnih odnosov v 
skupnosti za zaposlovanje. To niso več skupnosti, kjer si delavci zagotavljajo 
le strokovno pomoč za uresničevanje pravice do dela in solidarnost v primeru 
brezposelnosti — to vsebino družbenoekonomskih odnosov predlog za novelo 
zakona ohranja — pač pa te skupnosti postajajo v določenem smislu tudi planske 
skupnosti prek katerih in v katerih delavci usklajujejo svoje plansko-kadrovske 
interese in oblikujejo politiko zaposlovanja. Ti predlogi za 'novelo zakona v 
ničemer ne spreminjajo statusa te skupnosti. Skupnost je v veljavnem zakonu 
opredeljena kot samoupravna interesna skupnost in na tej podlagi sprejema 
tudi planske dokumente. Taka vloga skupnosti pa po mnenju Izvršnega sveta 
v ničemer ne spreminja ustavne vloge in odgovornosti skupščine družbeno- 
politične skupnosti na področju zaposlovanja. Menimo, da bo takšna samo- 
upravna vloga skupnosti za zaposlovanje lahko samo prispevala k temu, da 
bodo občine svojo funkcijo na tem področju lažje opravljale. 

Predlog temelji tudi na načelu, ki je prevzeto iz programa Zveze komu- 
nistov, da je potrebno iz strokovnih služb skupnosti izločiti tiste dele, ki iz- 
poljnjujejo po zakonu o združenem delu pogoje za organiziranje organizacij 
združenega dela. To načelo se spoštuje, pri čemer se urejajo medsebojni odnosi 
med skupnostmi za zaposlovanje in posebnimi strokovnimi organizmi, ki jih 
predvideva predlog za izdajo zakona s pogodbami na osnovi svobodne menjave 
dela. V uvodu pa sem že povedal, da je naš predlog povzročil zelo veliko raz- 
prav. Vse razprave potrjujejo ugotovitev, da so spremembe veljavnega zakona 
potrebne, seveda pa bo treba v prvih fazah preveriti, ali so izhodišča za take 
spremembe družbeno primerna in ali so v delegatskih skupščinah tudi podprta. 
Na tej podlagi pa bo Izvršni svet lahko dopolnil predlog za izdajo zakona. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Hvala lepa! Preden bi prešli na 
razpravo, mi dovolite, da vam posredujem še poročilo naše Komisije za sistem 
in zakonodajo, ki je razpravljala o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Komisija 
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je o tem predlogu razpravljala na seji 11. marca 1980 in ugotovila, da so zaradi 
neurejenih razmer na tem področju spremembe in dopolnitve zakona nujno po- 
trebne ter je zaradi tega predlog za izdajo zakona podprla. 

O posameznih rešitvah, ki jih bo prinesel zakon, je komisija sprejela na- 
slednje sklepe in stališča: 

1. Glede na predlagano novo vsebinsko ureditev zaposlovanja Komisija 
podpira sprejem novega zakona o zaposlovanju. 

K 12. točki: Komisija meni, da je potrebno zaradi medsebojne odvisnosti 
in povezanosti problematike skupnosti za zaposlovanje in izobraževalnih skup- 
nostih 12. točko preoblikovati tako, da postane variantni predlog prvi odstavek 
točke in se glasi: »Skupnosti zaposlovanja in izobraževalne skupnosti oblikujejo 
v občini skupne organe.« Sedanji prvi odstavek postane drugi, s tem, da se 
črtajo besede »zlasti z izobraževalnimi skupnostmi«. 

K 13. in 14. točki: Komisija meni, da je največji poudarek treba dati vlogi 
občinskih skupnosti za zaposlovanje, naloge medobčinskih skupnosti za za- 
poslovanje pa bi se morale uresničevati na podlagi dogovora. 

2. Komisija tudi meni, da naziv »zveza« ni najbolj ustrezen, saj imajo druge 
republiške skupnosti enak status, pa se imenujejo »skupnosti«. 

K 15. točki: Besedilo te točke govori le o izvajalskih strokovnih službah, 
ne omenja pa strokovnih služb skupnosti za zaposlovanje, ki skrbijo za funkcio- 
niranje delegatskega sistema. 

K 18. točki: Opredeliti bi bilo treba možnost združitve strokovne službe 
skupnosti za zaposlovanje v skupno strokovno službo z ostalimi samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi. 

To je torej poročilo naše Komisije za sistem in zakonodajo. V uvodni obraz- 
ložitvi pa je tovariš Gaspari v imenu predlagatelja povedal, da se razprava 
o predlogu za izdajo zakona na današnji seji sicer začenja, vendar pa, da pred- 
loga za izdajo zakona danes ne bi sprejemali. Glede na to mi dovolite, da se 
tudi sama vključim v razpravo, pri čemer se pridružujem predlaganim stali- 
ščem in bi bilo prav, da bi temeljito razpravo povedli tudi na seji naše skupščine 
glede na to, da je področje zaposlovanja zelo pomembno za naš nadaljnji 
družbenoekonomski in tudi socialni razvoj, da pa je v predlaganih rešitvah 
vrsta odprtih vprašanj in so opredelitve, ki jih predlaga predlagatelj, tudi 
sistemskega značaja in v tej fazi postopka še ne dovolj razčiščene. Tako je 
bilo mnenje, kot sem obveščena, tudi v delovnih telesih zborov Skupščine SR 
Slovenije, da rešitve, ki jih predlaga predlagatelj, niso dovolj argumentirane 
v svojih obrazložitvah, zlasti glede funkcije in nalog skupnosti na področju 
planiranja in kadrovske politike, odprta pa so tudi vprašanja glede nekaterih 
nalog v tej skupnosti, ki jih urejamo že sedaj z družbenimi dogovori in samo- 
upravnimi skupnostmi, pri čemer zlasti ni dovolj argumentirano, zakaj bi se ta 
vprašanja morala regulirati v tem zakonu, če jih že urejamo in izvajamo — 
verjetno ne najboljše, kot je to povedano tudi v oceni — v delovnih organi- 
zacijah in v občinah. 

Prav tako se zastavlja vprašanje glede samoupravne organiziranosti skup- 
nosti, kar je prav tako eno od sistemskih vprašanj, ki ga je treba predhodno 
rešiti. Ker je to enodomna skupnost se zastavlja vprašanje, ali je to samo- 
upravna interesna skupnost glede na to, da se tu ne uresničuje načelo svobodne 
menjave dela in podobno. 

Odprtih je skratka več vprašanj, ki bi jih morali predhodno razčistiti tudi 
v družbenem svetu pa tudi v družbenopolitičnih organizacijah in v delegatski 
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bazi. Zato bi predlagala, da naša mnenja in stališča posredujemo predlagatelju 
zakona, s čimer mu bomo lahko olajšali dopolnitev vseh stališč za sprejemanje 
s področja zaposlovanja, na seji naše skupščine pa predloga za izdajo zakona 
ne bi sprejemali, pač pa bi to preložili na kasnejši čas. 

Pričenjam razpravo o predlogu za izdajo zakona. Kdo želi razpravljati? 
Besedo ima tovariš Ciril Koprive, predsednik Izvršnega odbora naše skupnosti. 

Ciril Koprive: Tovarišice in tovariši delegati! Dolžan sem vas ob- 
vestiti, da je o navedenem predlogu za izdajo tega zakona razpravljal tudi Iz- 
vršni odbor Skupščine naše skupnosti in je v celoti podprl izhodišča, ki so se 
oblikovala v naši Komisiji za sistem in zakonodajo. Temeljno odgovornost ure- 
janja odnosov na področju zaposlovanja v občini nosi občinska skupnost za 
zaposlovanje. Izvršni odbor je izhajajoč iz te temeljne ugotovitve obravnaval 
vsebino nalog, ki naj bi jih v bodoče opravljali v občinskih skupnostih za 
zaposlovanje, pri čemer je imel v mislih predvsem alinee, ki jih vsebuje 7. točka 
tega gradiva. 

Izvršni odbor je pri tem upošteval naloge, ki se bodo v bodoče uresničevale 
v občinskih skupnostih socialnega varstva in to tudi na področju zagotavljanja 
minimalnih standardov pri zaposlovanju delavcev. Pri tem ugotavlja, da so 
minimalni standardi za zaposlovanje delavcev v sleherni občinski skupnosti za 
zaposlovanje oziroma socialnem varstvu eno izmed temeljnih vprašanj glede 
usklajevanja, kajti od urejenih življenjskih in kulturnih razmer delavcev je 
brez dvoma odvisna večja produktivnost dela. S tem izgublja na pomenu vrsta 
vprašanj, ki jih je v uvodu obrazložitve omenil tovariš Gaspari in s katerimi 
se srečujejo zaposleni delavci, da namreč v združenem delu zelo hitro dobimo 
sredstva za razširjanje materialnih osnov dela, da pa pri tem pozabljamo na 
zagotovitev življenjskih in kulturnih razmer delavcev. Izvršni odbor poudarja, 
da je status delavca v združenem delu v primerjavi z njegovimi življenjskimi 
in kulturnimi razmerami, v katerih živi, stalna naloga in obveznost občinskih 
skupnosti za zaposlovanje oziroma Skupnosti za socialno varstvo in da ne gre 
teh minimalnih standardov pojmovati le kot obveznost pri zaposlovanju novih 
delavcev. 

Naslednje izhodišče, ki je bilo prisotno v razpravi Izvršnega odbora, je, 
kako naj bi se občinske skupnosti med seboj povezovale bodisi tudi regijsko, 
kar je eno izmed domnevnih izhodišč za oblikovanje novega zakona s tega 
področja. Izvršni odbor ocenjuje, da je to temeljna pravica, dolžnost in ob- 
veznost občinskih skupnosti za zaposlovanje, če ugotovijo interes po širšem 
razreševanju določenih vprašanj in da se potem občinske skupnosti za zaposlo- 
vanje med seboj povezujejo. S tem pa se Izvršni odbor ne pridružuje mnenju, 
da bi že a priori oblikovali neke regijske skupnosti za zaposlovanje in v okviru 
teh v prenesenem smislu razreševale vprašanja, ki jih ta predlog zakona vsebuje. 
Za tako izhodišče je Izvršni odbor upošteval že prisotne oblike povezovanja 
med posameznimi občinskimi skupnostmi za zaposlovanje, ki gredo prek re- 
gijskih in tudi prek republiških meja. Predvsem gre tu za občine, ki mejijo 
na sosednjo republiko Hrvatsko ali pa, da imajo občinske skupnosti za zaposlo- 
vanje zelo tesne »poslovne stike« s posameznimi občinskimi skupnostmi v 
drugih republikah, od koder iz dneva v dan prihaja veliko delavcev, pri katerih 
pa postajajo minimalni standardi pri zaposlovanju s stališča bodisi novih de- 
lavcev ali pa že sedaj vključenih delavcev v proizvodni proces temeljno vpra- 
šanje zagotovitve primernih življenjskih in delovnih pogojev. 
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Izvršni odbor je nadalje razmišljal tudi o naslovu, ali naj bo to Zveza 
skupnosti za zaposlovanje ali zgolj skupnost za zaposlovanje. Ocenil je, da 
ima opredelitev enega ali drugega naslova svoje temelje v vsebini dela te skup- 
nosti, pri tem pa seveda ni temeljno to, kakšen bo naslov, marveč kakšna bo 
vsebina dela te skupnosti. Glede na tendenco, da nimamo več v slovenskem 
prostoru posameznih zvez in da jih tudi v bodoče ne bomo imeli, pa dopušča 
Izvršni odbor tudi možnost, da so to skupnosti. 

Ne bi posebej in v širšem smislu razvijal še nadaljnje razprave v našem 
Izvršnem odboru. Tako smo ugotovili, da je vprašanje izobraževanja in za- 
poslovanja izredno .enovit proces, in da ima stične točke v skupnem programi- 
ranju in planiranjih. Zelo podpiram tudi predlog, ki ga je dal tovariš Gaspari, 
da razprave ne zaključimo, pač pa jo nadaljujemo in da v teh razpravah vidimo 
tudi obveznosti občinskih skupnosti socialnega varstva, ter da kot republiška 
skupnost zberemo mnenja naših občinskih skupnosti, ki naj bi bila osnova za 
oblikovanje stališč pri predlogu za izdajo tega zakona. S tem korigiram tudi 
izhodišče Izvršnega odbora, ki je bilo v tem, da je treba čim prej pristopiti 
k oblikovanju novega zakona s tega področja, vendar mislim, da je primerno, 
da se naša skupščina opredeli ne glede na predlog naše komisije in Izvršnega 
odbora. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Besedo ima tovarišica Nadja Mar- 
kun, delegatka Občinske skupnosti socialnega varstva Kranj. 

Nadja Markun: Predsedstvo naše skupščine je v tesnem sodelovanju 
s skupnostjo za zaposlovanje, izoblikovalo med razpravo naslednja mnenja. 

Zavzemamo se za sprejem novega zakona o zaposlovanju, ker menimo, da 
to narekuje potreba in razvoj družbenoekonomskih in samoupravnih odnosov 
na tem področju in bi zgolj s spremembami zakona ne mogli kompleksno zajeti 
in uveljaviti vseh predlaganih novitet, ki bistveno spreminjajo sistem dose- 
danjega dela Skupnosti za zaposlovanje. 

To potrjuje tudi ugotovitev predlagatelja, da se predlagajo spremembe in 
dopolnitve skoraj celovitih prvih dveh poglavij zakona ter da predlagane spre- 
membe in dopolnitve predvidevajo vsebinsko novo samoupravno ureditev za- 
poslovanja. 

Nadalje menimo, da ni smotrno, da bi zakon že v naslovu opredelil svo- 
bodno menjavo dela na tem področju zavarovanja za primer brezposelnosti, 
ker je ta le izveden vidik izvajanja funkcij dejavnosti zaposlovanja. 

Novi zakon, ki naj bi nosil naslov" »Zakon o zaposlovanju«, bo po našem 
mnenju, moral v celoti opredeliti vso problematiko v zvezi z zaposlovanjem ne 
glede na to, katere subjekte bo posredno ali neposredno zavezoval. 

Ker bo razen že navedenega potrebno sedaj veljavni zakon uskladiti tudi 
z nekaterimi določbami zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, 
zakona o usmerjenem izobraževanju, zakona o sistemu družbenega planiranja 
in družbenega plana SR Slovenije ter zakona o socialnem varstvu, je naš pred- 
log še toliko bolj utemeljen. 

V drugem poglavju predloga za izdajo zakona se v precejšnji meri poudar- 
jajo dosedaj neobstoječi in neizdelani kadrovski plani in kadrovske bilance 
organizacij združenega dela kot poglavitni vzrok neustreznih gibanj na področju 
zaposlovanja v tem srednjeročnem obdobju, čeprav je po našem mnenju po- 
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glavitni vzrok takšnih gibanj predvsem v neustrezni strukturi slovenskega go- 
spodarstva, ki še vedno pogojuje neustrezno zaposlovanje. 

Kadrovski funkciji in bilanci zaposlovanja, čeprav gre za izredno po- 
membne funkcije, so po našem mnenju preveč podrejene vse ostale predložene 
pomembne novosti in spremembe. V zadnjem odstavku tega poglavja bi po 
našem mnenju bila, ustreznejša formulacija, da se v skupnostih za zaposlovanje 
usklajujejo in sprejemajo občinske bilance zaposlovanja. V pogledu bilanc za- 
poslovanja, ki so uvedene šele pred kratkim, je še veliko odprtih vprašanj 
in je težko vso to problematiko povezati le v dejavnosti Skupnosti za zaposlo- 
vanje, dokler se ne razčistijo sedaj še odprte dileme. Nedvomno bo to potrebno 
razčistiti v naslednji fazi osnutka zakona. 

V tretjem poglavju predloga za izdajo zakona je enako kot v predhodnem 
poglavju v preveliki meri izpostavljena funkcija planiranja kadrov kot razlog, 
ki utemeljuje potrebo po spremembi predpisa, čeprav bi na tem mestu, razen 
že navedenih, morali navesti še druge pomembne- naloge, ki jih bo uredil novi 
predpis. 

Bistvo zakonskih rešitev na področju planiranja pa naj bi bila zagotovitev 
usklajenega delovanja vseh nosilcev planiranja, v nasprotju z dosedanjo prakso, 
ko so ti postopki potekali bolj ali manj nepovezano. 

Brez takšnih zakonskih opredelitev verjetno ni mogoče pričakovati kvali- 
tetnega premika v dejavnosti Skupnosti za zaposlovanje pri izvajanju začrtane 
politike zaposlovanja. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Besedo ima tovariš Miro Naglič, 
predsednik Izvršnega odbora Zveze skupnosti za zaposlovanje Slovenije. 

Miro Naglič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Mislim, da so izhodišča, ki jih je posredoval predstavnik predlagatelja, zelo 
konsistentno navedla osnovna stališča, ki narekujejo določene spremembe na 
tem izredno pomembnem in v zadnjem času še posebej izpostavljenem področju 
zaposlovanja, ki glede na težko stanje, ki ga izpričuje sama resolucija in ki bo 
ostalo tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju, narekuje bistvene premike 
na tem področju. To pa še zlasti v luči bolj realnega planiranja, da preidemo 
od plana želja na realne plane in to take, ki jih bo družba na današnji stopnji 
razvoja lahko tudi realizirala. To so pravzaprav osnovna ekonomska izhodišča, 
ki narekujejo v znatni meri tudi bistvene spremembe v zakonu, ki je nedvomno 

. izredno pomemben. 
Težko bi v krajši obliki podal celoten pregled tega stanja, ki ga na določen 

način vsi občutimo in bi kakršnakoli podrobnejša razprava o ekonomskih aspek- 
tih tega vprašanja lahko povzročila dolgo razpravo in več ali manj ponavljanje 
že na več mestih ugotovljenih stališč. Ne glede na to, da so odbori Skupščine 
SR Slovenije, ki so obravnavali predlog za izdajo zakona, bili enotni v tem, 
da gre za izredno pomembno področje in ne glede na to, da so bili izraženi 
pomisleki, ali je predlog za izdajo zakona, ki ga je ponudil predlagatelj, dovolj 
utemeljen, da bi se na podlagi ugotovitev, ki so v predlogu, lahko odločali, ali 
je potreben sprejem novega zakona, gre za vprašanje ali so te ugotovitve res 
dovolj precizirane. Kakorkoli je bilo to vprašanje prisotno, pa je iz povzetka 
celotne razprave — tu moram poudariti, da sem se udeležil skoraj vseh raz- 
prav v odborih Skupščine, ki so obravnavali to problematiko, in včeraj tudi 
seje Sveta za družbenopolitični sistem pri Republiški konferenci SZDL — in 
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ob upoštevanju vseh pripomb in mnenj, ki so bila izražena, mogoče priti do 
zaključka, da je potrebna ne samo sprememba zakona, ampak da je potrebno 
sprejeti nov zakon, izhajajoč iz ugotovitve na seji Sveta za družbenopolitični 
sistem, kjer je bilo izrecno naglašeno, da aktualnost in izreden pomen proble- 
matike na tem področju narekuje, da se vsem tem vprašanjem, ki so se odprla 
v razpravah na odborih Skupščine in Sveta za družbenopolitični sistem, posveti 
vsa pozornost. 

Ne bi hotel ponavljati tega, kar je navedla tovarišica iz Kranja, ker gre 
za stališča, za katera se zavzema tudi naša skupnost. Dilema o tem, ali je zakon 
potreben ali ne, verjetno odpade, mislim pa, da lahko soglašamo s predlogom 
predlagatelja, da naj se te' razprave, ki so bile v okviru odborov in komisij 
Skupščine in ki bodo danes tu na vaši skupščini, strnejo ter da se na podlagi 
tega pripravi ustrezen predlog, ki bo dal odgovor tudi na ta vprašanja, ki so 
doslej ostala neizrečena. Delovna skupina strokovnih delavcev pri Skupščini 
SR Slovenije je dala določena stališča in kritične pripombe glede predloga za 
izdajo zakona in vprašanja, ki so bila tam zastavljena, so se vlekla tudi skozi 
razpravo v odborih in komisijah ter našla svoj odraz tudi v Zakonodajno-pravni 
komisiji. 

Tudi glede alternative, ki jo je dal predlagatelj ali naj bo to Zveza skupnosti 
ali Skupnost, je pravilno stališče Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR 
Slovenije in to je stališče tudi naše Zveze skupnosti, ker smatramo, da je po- 
udarek na tem, da je temeljna skupnost občinska skupnost za zaposlovanje in 
da so vse druge oblike kot medobčinska skupnost za zaposlovanje in tudi sama 
Zveza skupnosti izvedene iz občinskih skupnosti. Zato se v celoti zavzemamo 
za to, da ostane Zveza skupnosti za zaposlovanje, za kar se zavzema tudi Zako- 
nodajno-pravna komisija. 

To stališče naj obrazložim tudi s tem, da je treba gledati predvsem v tej 
smeri, da gre tu za samoupravne skupnosti,, kar je razvidno že tudi iz dosedaj 
veljavnega zakona, ki izrecno pravi, da so to samoupravne interesne skupnosti, 
pač pa da se v nadaljnjem razvoju tega samoupravljanja dajo tudi tiste stvari, 
ki so predvsem na podlagi zakonskih predpisov nujno potrebne združiti v re- 
publiki. To ni problem, ker se to ureja s samoupravnim sporazumom, ki ga 
sprejmejo občinske skupnosti za zaposlovanje in se to potem izvaja tudi v zvezi. 

Izredno pomembno pa je področje planiranja. Zastavljeno je bilo vprašanje, 
kako to, da se v novem predlogu za izdajo zakona vprašanje planiranja po- 
stavlja še vedno na tak način, češ da je sedaj veljavni sistemski zakon o pla- 
niranju to vprašanje uredil. Sistemski zakon vprašanje planiranja ureja na- 
čelno in tu nismo v nasprotju z osnovnimi izhodišči, pač pa naj bi novi zakon 
o zaposlovanju gradil na teh izhodiščih in kot lex specialis določil nekatere nove 
komponente, ki bi jih kazalo vključiti v novi zakon o zaposlovanju. 

Tu gre predvsem za vprašanje kadrovskih bilanc kot je to letos uvedeno 
in za vprašanje, kakšno mesto posvetiti tem bilancam zaposlovanja. Te bilance 
so na področju republike kot spremljajoči dokument v letošnji resoluciji o druž- 
benoekonomskem razvoju že bile objavljene v fazi osnutka, pravkar pa so pred- 
ložene Skupščini že tudi kot predlog, za kar smo bili zavezani z republiško reso- 
lucijo, pri čemer je karakter teh bilanc usmerjevalnega značaja. Bistveni pouda- 
rek pa je na občinskih bilancah zaposlovanja. Pri tem hočem poudariti, da je 
mesto Skupnosti za zaposlovanje v tem, da te stvari usklajujejo. To združenemu 
delu ni odvzeto in je v zakonu o družbenem planiranju poudarjeno, da je de- 
lavec v združenem delu, tako kot to določa ustava in tudi zakon o osnovah 
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svobodne menjave dela, nosilec planskih funkcij. Zaradi tega morajo temeljne 
organizacije imeti tudi svoje plane. Nedvomno pa je tu usklajevanje potrebno. 
Vemo, da so v zakonu zajeti tudi plani družbenopolitičnih skupnosti in da je 
vse to povezano v določeno celoto, kadrovska komponenta pa je pomembna prav 
zaradi tega, da se napravi določen red v teh planih želja, ki večkrat izhajajo iz 
zaposlitvenih potreb po delavcih, ki pa jih po sedaj veljavnem zakonu o zaposlo- 
vanju morajo organizacije predložiti skupnostim za zaposlovanje do konca de- 
cembra. Vse te analize pa kažejo, da so organizacije združenega dela pretira- 
vale glede teh potreb in da to ni bilo nikjer usklajeno. Bistvo usklajevanja in 
bilance pa je prav v tem, da naj bi se na demokratični osnovi, z upoštevanjem 
vseh teh dejavnikov, to usklajevalo v skupnosti. 

Opravičujem se, če sem bil nekoliko dolg, reči pa moram, da so še vpra- 
šanja, na katera bi lahko odgovoril, vendar je na mnoga od teh že odgovoril 
v svojih izvajanjih tudi tovariš Gaspari in tako mislim, da ob upoštevanju vseh 
pripomb, ki bodo dane, ne bo nobenih posebnih problemov pri pripravi bolj 
verificiranega in dopolnjenega predloga za izdajo tega zakona. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, 
potem bi predlagala skupščini, da stališča in pripombe iz današnje razprave 
posredujemo predlagatelju, ki naj jih uporabi pri pripravi predloga za izdajo 
zakona. Ima morda kdo od delegatov kakšno drugačno mnenje glede spreje- 
manja predloga za izdajo zakona? (Ne.) Ce ne, potem menim, da se skupščina 
s tem predlogom stranja in je s tem tudi ta točka dnevnega reda izčrpana. 

Ugotavljam, da je s tem opravljen tudi postopek enakopravne obravnave 
in sklepanja skupaj z zbori Skupščine SR Slovenije. 

S 
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(25. marca 1980) 

Predsedoval: Natan Bernot, 
predsednik Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Natan Bernot: Začenjam 17. skupno sejo Zbora uporab- 
nikov in Zbora izvajalcev Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Predlog dnevnega reda ste prejeli z vabilom, vključno s predlogom za raz- 
širitev dnevnega reda z novo 9. točko, ki se glasi: predlog sklepa o usmeritvi 
sredstev za adaptacijo doma Steklarske šole v Rogaški Slatini. 

Ima glede na predlagam razširjeni dnevni red kdo kakšno vprašanje, pri- 
pombo ali predlog za spremembo? (Ne.) Če ni predlogov za spremembo, ugo- 
tavljam, da je sprejet naslednji dnevni red: 

1. izvolitev verifikacijske komisije; 
2. potrditev zapisnika 16. skupne seje; 
3. predlog zakona o usmerjenem izobraževanju; 
4. predlog zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju 

strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju — usklajevanje; 
5. predlog družbenega dogovora o enotnih temeljih za klasifikacijo po- 

klicev in strokovne izobrazbe; 
6. predlog sklepa o sodelovanju in sofinanciranju programa razstave o 

delu in življenju tovariša Edvarda Kardelja; 
7. finačni načrt sredstev, združenih v letu 1980 za gradnjo domov za 

učence in študente; 
8. predlog sklepa o spremembi dopolnilnega programa gradenj domov za 

učence in študente iz sredstev, združenih v letu 1980; 
9. predlog sklepa o usmeritvi sredstev za adaptacijo doma Steklarske šole 

v Rogaški Slatini; 
10. delegatska vprašanja. 
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Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije je nato v smislu določb 
362. člena ustave SR Slovenije in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
kot enakopraven zbor z drugimi zbori Skupščine SR Slovenije obravnavala 
3. in 4. točko dnevnega reda. 

Predsednik Natan Bernot: Prehajam na 3. točko dnevnega 
reda, to je na predlog zakona o usmerjenem izobraževanju, ki ga je Skup- 
ščini Izobraževalne skupnosti Slovenije predložil Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? Prosim, tovariš Miklavc. 

Jože Miklavc: Tovarišice in tovariši! Predlog zakona o usmerjenem 
izobraževanju je pripravil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na podlagi sta- 
lišč, izraženih v skupščinskih telesih, ter stališč in predlogov, oblikovanih v 
javni razpravi o osnutku zakona. 

Javna razprava, ki jo je organizirala in usmerjala Socialistična zveza, je 
zelo razgibala vse zainteresirane družbene dejavnike tako v družbenopolitičnih 
skupnostih kot tudi v družbenopolitičnih organizacijah, zlasti pa v združenem 
delu. Prispevala je veliko predlogov k ponujenim rešitvam. Iz stališč in pred- 
logov Predsedstva Republiške konference SZDL ob zaključku javne razprave 
je razvidno, da je le-ta potrdila pravilnost smeri preobrazbe vzgoje in izobraže- 
vanja, hkrati pa je z velikim bogastvom pobud, opozoril, stališč in konkretnih 
predlogov bistveno prispevala k oblikovanju zakonskih rešitev. 

Pri tem je bila podprta usmeritev, da se mora v preobrazbi vzgoje in izo- 
braževanja uveljaviti zlasti: 

— neposredna in neodtujljiva pravica delavcev v združenem delu pri odlo- 
čanju o vsebini, obsegu, pogojih in načinu uresničevanja vzgojnoizobraževalne 
dejavnosti; 

— široka zasnovanost vzgojnoizobraževalnih programov, ki vsej generaciji 
v usmerjenem izobraževanju zagotavlja-širšo splošno, strokovno in družbeno iz- 
obrazbo za delo, za nadaljnje izobraževanje, za stalno izobraževanje strokovnosti 
delavcev in njihov osebni razvoj; 

— povezovanje izobraževanja in dela ter razvijanje izobraževanja iz dela ali 
ob delu in uveljavljanje pravice delavca do izobraževanja kot sestavine pravice 
do dela z družbenimi sredstvi; 

— večja vloga in pomen usmerjanja mladine in že zaposlenih delavcev ter 
načelo parlamentarnosti izobraževanja in enakovrednosti vseh poti in načinov 
izobraževanja. 

V stališčih, ki jih je sprejelo Predsedstvo Republiške konference SZDL ob 
zaključku javne razprave o osnutku zakona, je zlasti naglašeno, da mora zakon 
dosledno uveljaviti nove družbenoekonomske odnose kot podlago za razvoj 
usmerjenega izobraževanja, zlasti še skupno odgovornost uporabnikov in izva- 
jalcev v sporazumevanju in dogovarjanju o vseh bistvenih vprašanjih vsebine 
in izvajanja usmerjenega izobraževanja ter planiranje njegovega razvoja. Zakon 
mora zagotoviti tudi poti in možnosti za usklajevanje interesov delovnih ljudi 
in občanov v posameznih delih združenega dela in po posameznih območjih 
SR Slovenije. Pri tem je potrebno izhajati zlasti iz dolgoročnih poti razvoja 
družbe, dela in celovite človekove osebnosti. 
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V skladu s tako usmeritvijo je predlagatelj zasnoval predlog zakona tako, 
da v temeljnih določbah in v vseh izpeljavah uveljavlja in konkretizira nave- 
dena izhodišča. 

Glede na to, da sta bila medtem sprejeta zakon o svobodni menjavi dela 
na področju vzgoje in izobraževanja in zakon o sistemu družbenega planiranja 
in družbenem planu SR Slovenije, je bilo- mogoče izločiti tisto vsebino s pod- 
ročja planiranja in svobodne menjave dela, ki je urejena z navedenima zako- 
noma, in s tem zakonom urejati samo nekatere posebnosti, ki so pomembne za 
področje usmerjenega izobraževanja. Medsebojne pravice in odgovornosti v 
zvezi z načrtovanjem in uresničevanjem usmerjenega izobraževanja urejajo 
uporabniki in izvajalci v skladu z zakonom, samoupravnimi sporazumi in dru- 
gimi samoupravnimi splošnimi akti, in sicer tako, da zagotavljajo skladno za- 
dovoljevanje svojih skupnih in celotnih družbenih potreb po izobraževanju. 

V skladu z navedenimi načeli so na novo opredeljene temeljne določbe in 
bistveno razširjenje določbe drugega poglavja, ki urejajo pravice in odgovor- 
nosti delavcev v temeljni organizaciji pri ugotavljanju izobraževalnih in kad- 
rovskih potreb, pri planiranju in izvajanju usmerjenega izobraževanja, pri 
usmerjanju izobraževanja in pri urejanju medsebojnih razmerij delavcev, ki se 
izobražujejo. S tem v zvezi predlog zakona spodbuja delavce v organizacijah 
združenega dela, da kot sestavni del svoje izobraževalne politike uveljavljajo 
zlasti izobraževanje iz dela kot prevladujoč način izobraževanja. 

V poglavju o vzgojnoizobraževalnih programih in organizacijah izobraže- 
vanja je dosledno izpeljana zahteva temeljnih določb, da se vse oblike usmer- 
jenega izobraževanja izvajajo po vzgojnoizobraževalnih programih. Vrste vzgoj- 
noizobraževalnih programov in njihovi opisi v predlogu zakona zagotavljajo 
enotnost sistema usmerjenega izobraževanja, s čimer predlog zakona prerašča 
dualizem, ki ga je vseboval osnutek zakona z razlikovanjem med strokovnim 
usposabljanjem za enostavna in manj zahtevna dela in izobraževanjem za, zah- 
tevnejša dela. Medsebojna povezanost vzgojnoizobraževalnih programov bo 
zato v usmerjenem izobraževanju omogočala vključevanje v delo in nadalje- 
vanje izobraževanja po zahtevnejših programih po vsakem končanem programu. 
Tako v usmerjenem izobraževanju ne bo več slepih rokavov, kakršne je pred- 
stavljalo strokovno usposabljanje za enostavna in manj zahtevna dela v os- 
nutku zakona. Predlagana programska struktura odpira možnosti za nadaljnji 
strokovni razvoj delavca ter za nadaljnje izobraževanje za zahtevnejša dela 
brez vračanja na začetek izobraževalne poti, temveč z dopolnjevanjem in dogra- 
jevanjem že pridobljenega znanja. Pri tem bo zasnova vzgojnoizobraževalnih 
programov dajala tudi vse možnosti za to, da se bo v praksi resnično lahko 
uveljavilo izobraževanje iz dela ali ob delu. Enotnost izobraževanja v posamez- 
ni usmeritvi, ki ustreza določenemu področju združenega dela oziroma stroki, 
bodo morali zagotoviti uporabniki in izvajalci v postopku oblikovanja vzgojno- 
izobraževalnih programov v strokovnih svetih kot njihovih skupnih strokovnih 
organih v posebnih izobraževalnih skupnostih. Zaradi zagotavljanja enotnosti 
sistema predlog zakona uvaja smernice, ki jih kot enotno platformo za pripravo 
vzgojnoizobraževalnih programov sprejema Strokovni svet SR Slovenije za 
vzgojo in izobraževanje kot skupni organ Skupščine SR Slovenije in Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije. 

Predlog zakona določa, da se vsi programi za pridobitev izobrazbe tako v 
srednjem kot v visokem izobraževanju pripravljajo v okviru strokovnih svetov 
posebnih izobraževalnih skupnosti. Predlog zakona v vseh programih srednjega 

44 
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izobraževanja zagotavlja skupno vzgojnoizobrazbano osnovo, ki ne pomeni le 
zviševanja ravni splošne izobrazbe, ampak zagotavlja vsakomur, ki jo obvlada, 
možnost, da nadaljuje izobraževanje, ne da bi se ponovno vračal na začetek. 

Zaradi tesnejšega povezovanja izobraževanja z delom določa predlog za- 
kona, da je obvezna sestavina vseh vzgojinoizobraževalnih programov na Vseh 
stopnjah zahtevnosti tudi usposabljanje z delom. 

Na podlagi vseh navedenih značilnosti vsak vzgojnoizobraževalni program 
praviloma pripravlja udeležence za delo v sorodnih poklicih, vendar v skladu 
z začrtano širino vsebine usposablja le za začetek dela. Tak značaj imajo vsi 
programi za pridobitev izobrazbe, torej tudi programi skrajšanega srednjega 
izobraževanja, zaradi česar ne pomenijo le zamenjave za sedanje šole po zakonu 
o poklicnem izobraževanju in urejanju učnih razmerij, saj vodijo do širše uspo- 
sobljenosti delavcev za delo kot dosedanje izobraževanje za ozke profile po- 
klicev. ' 

Načelo, da programi za pridobitev izobrazbe usposabljajo udeležence za 
začetek dela v poklicu oziroma stroki, predpostavlja, da se bo njihovo usposa- 
bljanje za konkretna opravila in naloge ter za tekoče potrebe delovnega procesa 
odvijalo po posebnih programih usposabljanja z delom v organizacijah zdru- 
ženega dela. Ti programi usposabljanja z delom niso torej tako, kot so bili 
še v osnutku zakona, namenjeni le za strokovno usposabljanje za enostavna 
in manj zahtevna dela, temveč jih predlog zakona predvideva tako za občane, 
ki se vključujejo v delo po izpolnjeni osnovnošolski obveznosti, kot tudi za 
občane, ki se vključujejo v delo po pridobljeni strokovni izobrazbi. 

Tretja vrsta programov, s katerimi se zagotavlja stalno dopolnjevanje, po- 
sodabljanje in razširjanje izobrazbe tako v stroki kot na splošno izobraževal- 
nem področju, področju smoupravljanja, družbenopolitičnega delovanja, ljudske 
obrambe in samozaščite, pa so programi za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe. 
Z njimi se uresničuje načelo, da se pridobivanje znanja ne reducira samo na 
pridobivanje stopenj izobrazbe, temveč omogoča stalno poglabljanje in razšir- 
janje znanja v okviru že pridobljene izobrazbe. V programih za izpopolnjevanje 
imajo posebno mesto programi, ki omogočajo pridobiti naslov specialista. Obli- 
kujejo jih strokovni sveti pri posebnih izobraževalnih skupnostih, kadar ugo- 
tovijo, da so se na njihovem področju dela razvila takšna specializirana opravila 
in naloge, za katera je potrebno pridobiti nova strokovna znanja in specialne 
delovne možnosti, vendar za to izobraževanje ne bi bilo niti smotrno niti 
ustrezno ustanoviti nove šole, kot se je to doslej pogosto dogajalo. Predlog 
zakona omogoča, da se takšno izobraževanje načrtuje in organizira za posebne 
naloge na vseh ravneh zahtevnosti dela. To pa zahteva, da omogočamo pridobi- 
vanje specialnih znanj po pridobljeni izobrazbi tako v srednjem kot v visokem 
izobraževanju in ne samo na ravni zelo zahtevnih strokovnih opravil, ki zahte- 
vajo visoko strokovno izobrazbo. Tako oblikovani programi za pridobitev stro- 
kovne izobrazbe bodo omogočali racionalno izobraževanje, široko usposobljenost 
delavca za delo v določeni stroki ter usmerjanje udeležencev izobraževanja med 
izobraževanjem v skladu z njihovimi izobrazbenimi rezultati, sposobnostmi in 
interesi ter potrebami združenega dela. Skupaj s programi za izpopolnjevanje 
in programi za usposabljanje bo usmerjeno izobraževanje omogočalo delavcem 
stalno izobraževanje za obvladovanje sprememb v tehnologiji in organizaciji 
dela ter za njihov osebni razvoj. 

Tovarišice in tovariši delegati! V prizadevanju, da bi kar najustrezneje obli- 
koval posamezne rešitve, je predlagatelj pri pripravi besedila zakonskega pred- 



17. seja 691 

loga organiziral več specializiranih razprav in preverjal uresničljivost posa- 
meznih izpeljav. Pri tem so k oblikovanju rešitev pomembno prispevale zlasti 
razprave v organih in -delovnih telesih družbenopolitičnih organizacij, Gospo- 
darske zbornice, društev, združenj in obeh univerz. Delovno zasnovo zakonskega 
predloga je obravnaval Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje, 
pray tako pa so jo obravnavali tudi ustrezni organi družbenopolitičnih organi- 
zacij, zlasti Svet za vzgojo in izobraževanje pri Predsedstvu Republiške konfe- 
rence SZDL, ki so s svojimi stališči in predlogi prispevali k oblikovanju besedila 
zakonskega predloga. Menimo, da je bila tako v javni razpravi kot v nadaljnjih 
razpravah o nastajanju zakonskega predloga dosežena visoka stopnja soglas- 
nosti o vseh bistvenih rešitvah, ki jih vsebuje zakon. Povsem razumljivo pa je, 
da so se spričo velikega obsega in raznovrstnosti vsebine, ki jo mora zakon 
urediti, zlasti še glede na dejstvo, da se pomembne sestavine vzgojnoizobraževal- 
nega sistema oblikujejo povsem na novo, pojavljajo tudi različni, tu in tam celo 
nasprotujoči si pogledi na ustreznost posameznih izpeljav. Predlagatelj je v 
takih primerih upošteval stališča in predloge, ki niso v nasprotju s temeljno 
zasnovo zakona; pri predlogih, kjer so bile glede na temelj/no zasnovo možne 
različne rešitve, pa je skušal slediti večinskim opredelitvam. 

V razpravi o zakonskem predlogu v skupščinskih telesih in v javnosti so 
bile poleg oblikovanih predlogov predlagatelju izražene tudi številne pobude za 
dopolnitve ali izboljšanje -posameznih določb. Vse te pobude je predlagatelj pro- 
učil in v skladu z njihovo vsebino oblikoval amandmaje, ki jih je predložil 
Skupščini in ste jih prejeli skupaj s podrobnejšo obrazložitvijo. 

Prav tako se predlagatelj strinja z vsemi amandmaji, ki jih je predložila 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, razen z amandmaji k 
24., 64. in 215. členu, za katere predlaga dopolnitve, ki po njegovem mnenju 
ustrezneje uveljavljajo stališča Strokovnega sveta SR Slovenije za vzgojo in 
izobraževanje do teh vprašanj. 

Predlagatelj se strinja tudi s stališči Zakonodajno-pravne komisije do ne- 
katerih predlogov amandmajev, oblikovanih v drugih skupščinskih telesih, kot 
tudi do pobud in pripomb nekaterih drugih organizacij in skupnosti, navedenih 
v dodatnem-poročilu Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. 

V razpravah o predlogu zakona je bilo še posebej opozorjeno, da mora 
zakon o usmerjenem izobraževanju kot sistemski zakon postaviti tudi trdne 
okvire za izobraževanje pripadnikov narodnosti. Pri tem je treba izhajati iz 
določb ustave, ki zagotavlja posebno varstvo pravic pripadnikov narodnosti. V 
skladu z razpravo v Komisiji za narodnosti Skupščine SR Slovenije je predla- 
gatelj pripravil amandmaje k 18., 19. in 20. členu predloga zakona. Pri tem je 
upošteval specifične rešitve šolstva za pripadnike narodnosti na Obali in v Po- 
murju, odprl možnosti srednje šole, uveljavil pa je tudi načelo, kakršno je Skup- 
ščina SR Slovenije sprejela že z zakonom o osnovni šoli, da se v šolah na narod- 
nostno mešanih območjih učenci učijo slovenskega jezika in jezika narodnosti, 
kar bo prispevalo k razvijanju sožitja med pripadniki slovenskega naroda in 
narodnosti in k uveljavljanju dvojezičnosti na teh območjih. 

Rad bi vas obvestil, tovarišice in tovariši delegati, da je na današnji seji 
Komisije za narodnosti Skupščine SR Slovenije prišlo do dveh spreminjevalnih 
predlogov k amandmajem, ki jih je pripravil Izvršni svet in so navedeni v poro- 
čilu Izvršnega sveta z dne 20. marca 1980. Komisija za narodnosti predlaga, da 
se v četrti vrstici tretjega odstavka 18. člena črta beseda »obvezno«, tako da bi 
se tretji odstavek glasil: »Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega na- 

44» 
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roda in madžarske narodnosti in so s statutom občine opredeljena kot narod- 
nostno mešana območja, se v izobraževalnih organizacijah, ki izvajajo srednje 
izobraževanje, poučuje madžarski jezik. ..« Drugo spremembo predlaga Ko- 
misija za narodnosti v 19. členu, kjer naj bi v predzadnji vrstici zamenjali 
besedico »in« z besedico »oziroma«. Predlagatelj se s temi predlogi Komisije 
za narodnosti strinja. 

V dosedanjih razpravah o predlogu zakona so bile izražene tudi pobude 
za spremembo in dopolnitev določb o pogojih za vključitev v izobraževanje, 
to so členi 65. do 73., zlasti še za spremembo določb 69. člena, ki opredeljuje 
nadaljevalni izpit. Take pobude so bile dane šele v zadnjem času, čeprav se je 
do tega vprašanja ob predlagani varianti k 54. členu osnutka zakona opredelje- 
vala tudi javna razprava in Sprejela stališče, ki ga vsebuje predlog zakona, in 
sicer da se opravlja nadaljevalni izpit v srednji šoli in da je splošni pogoj 
za vključitev v visoko izobraževanje. Zato verjetno vprašanje nadaljevalnega 
izpita tudi ni bilo sporno na obravnavah v delovnih telesih Skupščine SR Slo- 
venije in Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije. Pač pa je Strokovni svet 
SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje na svoji seji 21. marca 1980 po obrav- 
navi tega vprašanja sprejel stališče, da se nadaljevalni izpit locira v visoko izo- 
braževanje. Glede ,na določbe v predlogu zakona, ki neposredno urejajo nadalje- 
valni izpit, in določbe, ki so iz njih izpeljane, je jasno, da pri tem ne gre samo 
za lokacijo izpita v visoko izobraževanje, ampak je zlasti potrebno opredeliti 
tudi njegov značaj. Če bi namreč ta izpit glede na nekatere pobude opravljali 
le kandidati, ki se prijavljajo za vpis v visoko izobraževanje, bi tak izpit postal 
■vpisni pogoj za posamezno višjo ali visoko šolo, kar bi pomenilo, da ga mora 
posameznik, ki v primeru omejitve vpisa ni sprejet vkljub opravljenemu nada- 
ljevalnemu izpitu, opravljati večkrat v posameznem šolskem letu. S tem pa 
dobi izpit zgolj selekcijski značaj, torej značaj sprejemnega izpita, zaradi česar 
tudi naziv nadaljevalni izpit ne bi več ustrezal. V skladu s takimi pobudami bi 
moral zakon razviti tudi drugačne izpeljave vpisa v visoko izobraževanje, kot so 
vsebovane v predlogu zakona. Ker torej sproža ta pobuda novo sistemsko vpra- 
šanje v zvezi s pogoji za vključitev v visoko izobraževanje, bi morali v da- 
našnji razpravi opredeliti-poleg tega, kje se izpit opravlja, tudi značaj tega 
izpita. 

Prejeli smo tudi pobudo, posredovano v obliki delegatskega vprašanja sku- 
pine delegatov Zbora združenega dela za področje kulture in prosvete sedmega 
okoliša, za obvezno razlago 189. člena predloga zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju, ki določa, da visokošolskim učiteljem in znanstvenim delavcem preneha 
delovno razmerje, ko izpolnijo predpisane pogoje za upokojitev in dosežejo 
70 let starosti, češ da je ta določba nepotrebna glede na določbo prvega odstav- 
ka 171. člena zakona o delovnih razmerjih. Predlagatelj je to vprašanje že ob- 
ravnaval na podobno pobudo obeh univerz v postopku priprave zakona in ocenil, 
da je treba glede na posebnost dejavnosti visokega šolstva zaradi prepletanja 
izobraževalnega in raziskovalnega idela z zakonom o tej dejavnosti zagotoviti 
možnost rednega poklicnega dela vrhunskim strokovnjakom do 70. leta starosti, 
če izpolnjujejo z zakonom določene pogoje, hkrati pa je treba z zakonom obve- 
zati izobraževalno organizacijo, da najkasneje po tej starosti učitelja obvezno 
začne opravljati to delo mlajši učitelj. Glede na to, da je zakon o usmerjenem 
izobraževanju poseben zakon, veljajo za visokošolske učitelje in znanstvene de- 
lavce določbe 189. člena tega zakona in ne določbe prvega odstavka 171. člena 
zakona o delovnih razmerjih. 



Hkrati je skupina delegatov postavila vprašanje, zakaj je kljub ponovnim 
predlogom obeh slovenskih univerz izpadla določba, da mora visokošolska orga- 
nizacija pet let pred upokojitvijo učitelja razpisati dela in naloge še za enega 
učitelja za isto področje. Predlagatelj je tudi ta predlog odklonil že v času 
priprave zakona z utemeljitvijo, da vnaprejšnja habilitacija omogoča ustrezno 
skrb za mlajše kadre, hkrati pa zakon ne onemogoča visokošolski organizaciji, 
da v skladu s svojo kadrovsko politiko kadarkoli razpiše za isto področje še 
enega učitelja. 

Med dosedanjimi razpravami je bila večkrat izražeha tudi zaskrbljenost, 
ali so dosedanje strokovne priprave in samoupravna organiziranost zadosti na- 
predovale, da bi mogli zakon uveljaviti v predvidenih rokih. Predlagatelj je 
temu vprašanju posvečal vso potrebno pozornost, meni ipa, da je stanje ven- 
darle tako, da bi nadaljnje odlaganje začetka uvajanja sprememb v sistemu in 
vsebini izobraževanja, zlasti še uvajanje novih vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov v prve letnike srednjih šol, povzročalo večje težave in družbeno škodo kot 
obvladanje nekaterih problemov, ki se bodo ob tem prav gotovo pojavili. Oce- 
njujemo, da so oziroma bodo do začetka šolskega leta 1980/81 zagotovljeni vsi 
bistveni pogoji za uvedbo novih programov v srednje šole. Tako je Strokovni 
svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje že sprejel skupno vzgojnoizobraz- 
beno osnovo in smernice za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov, na 
podlagi katerih v strokovnih svetih posebnih izobraževalnih skupnosti priprav- 
ljajo vzgojnoizobraževalne programe. V javni razpravi so tudi programske 
zasnove za vsa področja združenega dela, v izobraževalni skupnosti Slovenije pa 
poteka usklajevanje mreže šol, ki bodo izvajale posamezne programe v šol- 
skem letu 1980/81. Zagotovljena bo večina učbenikov in učnih pripomočkov za 
prvi letnik srednjega izobraževanja, izvaja se načrt usposabljanja učiteljev in 
vodstvenih delavcev v srednjih šolah, v teku pa je tudi opremljanje učilnic. 
Prav gotovo bo potrebno vlagati maksimalne napore v nadaljnje strokovno 
delo in samoupravno dogovarjanje, vendar menimo, da bo sprejetje zakona od- 
pravilo nekatere dileme glede posameznih organizacijskih in vsebinskih izpeljav, 
ki so v preteklosti ovirale hitrejši napredek ipriprav na preosnovo vzgoje in 
izobraževanja. 

Tovarišice in tovariši delegati! S predlogom zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju se zaključuje pomembna etapa v procesu vzgoje in izobraževanja v naši 
republiki. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, zlasti družbenopolitičnim 
organizacijam, strokovnim in samoupravnim dejavnikom in vsem posamezni- 
kom, ki so s svojim zavzetim delom prispevali k oblikovanju sistemske podlage 
za preosnovo vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. Izvršni svet predlaga 
Skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije, da predlog zakona obravnava in 
sprejme. Hvala lepa. 

Predsednik Natan B e rn o t: Hvala lepa. O predlaganem zakonu je raz- 
pravljala Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije in določila za 
svojega poročevalca tovarišico Tino Bitenc-Pengov.. Prosim. 

Tina Bitenc-Pengov: Podala bom samo obrazložitev glavnih vse- 
binskih amandmajev k predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju. 

Predlog zakona je Zakonodajno-pravna komisija obravnavala na dveh sejah. 
Sprejela je številne amandmaje, razvidne iz obeh priloženih poročil. Večina 
amandmajev je redakcijske narave in po mnenju komisije izboljšujejo zakonsko 
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besedilo s pravno-sistemskega vidika in odpravljajo nekatere njegove ne- 
jasnosti. 

V imenu Zakonodajno-pravne komisije pa naj posebej opozorim na nekaj 
amandmajev vsebinske narave, ki jih je Zakonodajnoipravna komisija sprejela 
s stališča svojih pristojnosti, upoštevajoč predvsem pravno-sistemska vprašanja 
usmerjenega izobraževanja. 

Prvi amandma, ki gotovo potrebuje podrobnejšo obrazložitev, je amand- 
ma k 11. členu predloga zakona. To določilo opredeljuje, kdo so udeleženci 
usmerjenega izobraževanja. Pri tem med udeležence niso bili uvrščeni tisti, 
ki se z delom usposabljajo in pridobivajo posamezna strokovna znanja ter raz- 
vijajo sposobnosti in spretnosti za opravljanje določenih del in nalog. Ker je 
treba brez dvoma tudi usposabljanje z delom uvrstiti med področja usmerjenega 
izobraževanja, kar sicer izhaja tudi iz 5. člena ter iz določbe četrtega od- 
stavka 6. člena predloga zakona, je treba tudi osebe, ki se usposabljajo z delom 
uvrstiti med udeležence usmerjenega izobraževanja, saj sicer vključitev uspo- 
sabljanja z delom v usmerjeno izobraževanje ne bi bila sistemsko dosledno izpe- 
ljana. Vprašljiv bi bil tudi status takih udeležencev usmerjenega izobraževanja. 
Obenem pa je bilo treba vgraditi v predlog tudi nov odstavek in v njem predvi- 
deti, da uredijo pravice in dolžnosti takih udeležencev izobraževanja delavci 
v svojih samoupravnih splošnih aktih. 

Drugi po našem mnenju izredno pomemben amandma se nanaša na do- 
ločbo 24. člena predloga zakona. Zakonodajno-pravna komisija predlaga amand- 
ma, ki terja, da si morajo delavci v temeljnih organizacijah oziroma v delovnih 
skupnostih pred sprejemom in izvajanjem programov za izpopolnjevanje in 
usposabljanje pridobiti k tem programom sicer neobvezno mnenje strokovnega 
sveta pri ustrezni posebni izobraževalni skupnosti. Ta amandma po mnenju 
Zakonodajnopravne komisije realizira tudi stališče Družbenopolitičnega zbora, 
izraženo ob osnutku tega zakona, in stališča, ki so prišla do izraza tudi v javni 
razpravi. Intencija zakona o usmerjenem izobraževanju je med drugim tudi v 
vključitvi usposabljanja z delom v sistem splošnega izobraževanja. Zakon mora 
zaradi tega zagotoviti, da bodo tudi temeljne organizacije oziroma delovne skup- 
nosti, kadar bodo organizirale in izvajale izobraževanje za svoje potrebe ali za 
potrebe več organizacij združenega dela, sprejemale programe, ki bodo s stro- 
kovne plati zagotovilo za stalno dopolnjevanje in širjenje znanj ter usposablja- 
nje delavcev. Izvajanje usposabljanja z delom na podlagi programov, ki jih 
s strokovne plati ne bi ocenili strokovni sveti pri posebnih izobraževalnih skup- 
nostih, bi jemalo takemu usposabljanju vrednost in ne bi služilo uveljavitvi te 
oblike usmerjenega izobraževanja. Treba je tudi poudariti, da strokovni svet 
posebne izobraževalne skupnosti ni organ izven organizacij združenega dela, 
ampak je kot organ posebne izobraževalne skupnosti njihov lasten strokovni 
organ, na katerega delovanje lahko vplivajo. 

O vprašanju, ali si je treba za vsak program za izpopolnjevanje in uspo- 
sabljanje pridobiti mnenje strokovnega sveta posebne izobraževalne skupnosti, 
so se mnenja v mnogočem razhajala. Nekateri so menili, da taka določba ne bi 
bila realna in bi zaviralno vplivala na usposabljanje z delom. Vendar je tak 
razkorak v mnenjih očitno posledica nesporazuma glede vsebine usposabljanja 
z delom kot ga opredeljuje ta zakon, saj sicer lahko ugotavljamo, da je splošna 
intencija pravilno ovrednotiti to obliko usmerjenega izobraževanja. Za uspo- 
sabljanje z delom v smislu četrtega odstavka 6. člena predloga zakona namreč 
ne gre pri prigodnih, kratkih programih, potrebnih za seznanitev delavcev s po- 
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samičnimi operacijami, z njihovo preusmeritvijo na nov stroj in podobno, am- 
pak tedaj, ko naj si delavci pridobijo strokovno znanje in razvijajo sposobnosti 
in spretnosti za opravljanje določenih del in nalog. 

Seveda je bilo treba v skladu z amandmajem k 24. členu predlagati tudi 
amandma, ki uveljavlja prehodno normo. To je predlagani novi 215. a člen. 
Po tej določbi naj bi strokovni sveti posebnih izobraževalnih skupnosti v pri- 
hodnjem šolskem letu dajali mnenje le k programom za usposabljanje oseb, 
ki si po izpolnjeni osnovnošolski obveznosti niso pridobile strokovne izobrazbe, 
k vsem ostalim programom izpopolnjevanja in usposabljanja pa naj bi dajali 
strokovno mnenje šele s šolskim letom 1982/83. Programom za usposabljanje 
oseb, ki si po izpolnjeni osnovnošolski obveznosti niso pridobile strokovne iz- 
obrazbe, je treba namreč čim prej dati potrebno stroikovno verificirano vsebino. 

Po mnenju Zakonodajnopravne komisije je pomemben tudi amandma k 
30. členu, ki je v predlogu zakona v prvem odstavku sedaj oblikovan tako, da 
iz njega ni povsem jasno razvidno, da usmerjeno izobraževanje ni samo sebi 
namen in da njegova funkcija ni le v tem, da se prilagodi skupnim in celotnim 
družbenim potrebam ter zlasti uresničevanju planov. Amandma z uporabo ideje 
iz 86. člena ustave SR Slovenije poudarja, da je usmerjeno izobraževanje po- 
seben element pravic in dolžnosti delavcev pri usmerjanju celotnega material- 
nega in družbenega razvoja ter pri zagotavljanju in nemotenem razvijanju 
odnosov v celotni družbeni reprodukciji. Pomemben je predvsem poudarek, da 
je izvajanje usmerjenega izobraževanja pravica in dolžnost delavcev in delov- 
nih ljudi v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, v samoupravnih 
interesnih skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

Amandma k prvemu ostavku 32. člena, ki ga je s stališča sistematike zakona 
treba uvrstiti pred sedanjim 31. členom, jasneje opredeljuje pojem izobraže- 
vanja iz dela. Za izobraževanje iz dela ni pomembno, ali udeleženci takega 
izobraževanja ostanejo v delovnem razmerju ali ne. Tega v zakonskem be- 
sedilu kot karakteristike izobraževanja iz dela tudi ni treba posebej poudarjati. 
Izobraževanje iz dela je treba opredeliti po njegovih vsebinskih kriterijih. Za 
izobraževanje iz dela gre predvsem tedaj, kadar so udeležence usmerile v izo- 
braževanje organizacije združenega dela oziroma kadar so si udeleženci z delom 
pridobili delovne izkušnje. Taka opredelitev izobraževanja iz dela poudarja 
njegovo bistvo, hkrati pa v tako izobraževanje vključuje tudi tiste, ki so si na 
primer z delom s sredstvi v osebni lasti pridobili delovne izkušnje, denimo 
kmetijski proizvajalci. 

Amandma, ki uveljavlja nov 64. a člen, je potreben s pravno-sistemskega 
vidika. 45. člen v tretji alinei prvega odstavka sicer govori o tem, da mora 
program za pridobitev izobrazbe vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolniti 
kandidat, da se lahko vključi v izobraževanje oziroma v njegov izbirni del. 
Vendar pa je treba v poglavju, ki govori o vključitvi v izobraževanje, na splošno 
urediti pravice udeležencev izobraževanja pri vključevanju v izobraževanje po 
določenem programu oziroma pri vključevanju v izbirne dele programa. Pri 
tem je posebej pomembna vloga posebne izobraževalne skupnosti, v okviru 
katere uporabniki in izvajalci določijo programe, ki so ustrezni za nadaljevanje 
izobraževanja v programu enake ali različne zahtevnosti, ter vrste in obseg 
delovnih izkušenj, ki jih mora imeti kandidat, da se lahko vključi v določen 
program; zlasti pa uporabniki in izvajalci v te programe vnesejo določbe o vrsti 
in obsegu znanj, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, ki nimajo zaključenega 
ustreznega predhodnega programa. Taka splošna določba bo zavezovala uporab- 



696 Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

nike in izvajalce v posebnih izobraževalnih skupnostih, da bodo uredili vse 
vrste prehajanja iz manj zahtevnih v bolj zahtevne programe, pa tudi prehajanje 
izobraževanja iz ene smeri v drugo. 

Zakonodajnopravna komisija z novim amandmajem predlaga črtanje 119. 
člena in umika svoj prejšnji amandma k temu členu, ki je le redakcijsko iz- 
boljševal besedilo predloga. Združevanje izobraževalnih centrov v vse pred- 
videne oblike je mogoče že na podlagi zakona o združenem delu in zakona o 
združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja in Gospodarsko 
zbornico, zato ni v skladu s sklepi in stališči o izvajanju resolucije o temeljih 
zakonodajne politike republike, da se zakonsko besedilo obremenjuje z določ- 
bami, ki izhajajo že iz drugih veljavnih zakonov. 

Po mnenju Zakonodajnopravne komisije je pomembno tudi predvideno 
sodno varstvo, ki ga želi nedvomno uveljaviti amandma k 157. členu predloga 
zakona. Sodno varstvo naj bi imeli pravico zahtevati udeleženci izobraževanja 
pred sodiščem združenega dela, kadar bi šlo za pridobitev ali izgubo statusa 
udeleženca izobraževanja oziroma za sprejem ali izključitev iz vzgojnoizobra- 
ževalne organizacije. Za pristojnost sodišča združenega dela se je komisija opre- 
delila predvsem zato, ker imajo vsi udeleženci izobraževanja že po ustavi pravico 
upravljati vzgojnoizobraževalne organizacije in so tako tudi neposredni udele- 
ženci samoupravljanja. Samoupravni element je še posebej poudarjen pri udele- 
žencih izobraževanja iz dela in ob delu. 

Doslej ni še noben upravičen predlagatelj vložil amandmaja k 83. členu 
predloga zakona, ki govori o prispevkih udeležencev izobraževanja za izobra-, 
zevanje iz lastnih sredstev. V kolikor danes ne bomo odločali o dokončnem spre- 
jemu zakona, bo to vprašanje potrebno ponovo proučiti. Zlasti pri udeležencih 
izobraževanja iz dela se namreč zastavlja vprašanje ustavnosti takega prispevka, 
saj le-ti pogosto prispevajo za financiranje usmerjenega izobraževanja iz svojih 
osebnih dohodkov v okviru svobodne menjave dela, sedanji 38. člen pa tudi 
takih udeležencev ne izvzema pri plačevanju prispevkov iz lastnih sredstev. 
Lahko bi prišlo celo do dvojnega plačevanja prispevkov, s tem pa tudi do do- 
ločene neenakosti. Vsekakor velja to vprašanje še proučiti. 

Zakonodajnopravna komisija predlaga, da glede na veliko število amand- 
majev zbori Skupščine SR Slovenije predlog zakona na današnjem zasedanju 
obravnavajo, da pa v smislu 272. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije do- 
končno obravnavo in sprejem predloga zakona odložijo ter določijo rok za po- 
novno obravnavo in sprejem zakonskega predloga. Hkrati naj v smislu poslov- 
nika zbori Skupščine SR Slovenije ustanovijo za obravnavanje amandmajev 
k predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju in za njihovo usklajevanje 
medzborovsko delovno telo. 

Dodala bi samo še, da Zakonodajnopravna komisija pri vseh svojih amand- 
majih vztraja. Ce bo glede na razpravo v medzborovski delovni skupini po- 
trebno, bo Zakonodajnopravna komisija ponovno obravnavala amandmaje ozi- 
roma do njih zavzela stališče. Hvala lepa. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa. O predlogu zakona o usmer- 
jenem izobraževanju so razpravljali tudi odbori obeh zborov Skupščirie Izobra- 
ževalne skupnosti Slovenije in za svojega poročevalca določili tovarišico Olgo 
Krsnik. Prosim. 
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Olga Krsnik: Moje poročilo bo bistveno krajše od poročil, ki smo jih 
slišali doslej. 

Odbori zborov Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije, in sicer Odbor 
za samoupravna razmerja obeh zborov naše Skupščine, Odbora za razvoj vzgoje 
in izobraževanja Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev ter Odbora za dohod- 
kovne odnose Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev, so razpravljali o pred- 
logu zakona o usmerjenem izobraževanju na skupni seji 14. marca 1980. 

Delegati v odborih so v načelni razpravi oblikovali stališče, da predlog 
zakona ustreza bistvenim zahtevam, ki so bile izražene v razpravah o reformi 
izobraževanja, zlasti še v javnih obravnavah osnutka tega zakona, zato predla- 
gajo Skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije, da ta predlog zakona na- 
čelno sprejme. 

V podrobni obravnavi besedila zakona so odbori predlagali tudi nekaj do- 
polnil oziroma amandmajev; na omenjeni seji pa so bili odbori prek predstav- 
nika predlagatelja seznanjeni z dotedanjimi amandmaji, ki so se oblikovali v 
delovnih telesih Skupščine SR Slovenije, predvsem na prvi seji Zakonodajno- 
pravne komisije; na osnovi seznanitve z že oblikovanimi amandmaji predlaga- 
telja in Zakonodajnopravne komisije so se odbori odločili, da svojih pripomb 
oziroma dopolnil razen k 10., 12., 16. in 26. čleiiu ne bodo oblikovali v lastne 
amandmaje. 

Kot je torej razvidno iz poročila Skupščine Izobraževalne skupnosti Slo- 
venije, odbori soglašajo z amandmaji predlagatelja in amandmaji Zakonodajno- 
pravne komisije. 

Opozorila bi le na 44. člen predloga zakona, do katerega se je v odborih 
izoblikovalo stališče, da ga je mogoče razumeti tudi tako, da lahko visokošolske 
organizacije prevzamejo vlogo strokovnega sveta posebne izobraževalne skup- 
nosti, ki je po 42. členu predloga zakona pooblaščen pripravljati programe. 
Predlagamo, naj predlagatelj ta člen -ponovno prouči oziroma pojasni, ali smo 
pravilno razumeli njegovo dikcijo. Hvala lepa. 

Predsednik Na.tan Bernot: Hvala lepa. O stališčih Izvršnega odbora 
Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije do predloga zakona o usmerjenem 
izobraževanju bo poročal tovariš Jože Deberšek. Prosim. 

Jože Deberšek: Izvršni odbor je predlog zakona obravnaval na seji 
19. marca 1980. 

Seznanjen je bil s takratnimi amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, s stališči in amandmaji odborov Skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije in s takratnimi amandmaji Zakonodajnopravne komisije. Izvršni od- 
bor je podprl amandmaje odborov Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije 
in takratne amandmaje Izvršnega sveta, ker je menil, da smiselno upoštevajo 
pripombe oziroma amandmaje naših odborov. Prav tako je načelno podprl 
amandmaje Zakonodajnopravne komisije. 

Na isti seji je bil Izvršni odbor ustno seznanjen, da obstajajo pobude za 
bistvene spremembe v dveh členih. 

K 24. členu Zakonodajnopravna komisija, kot je razvidno iz njenega do- 
datnega poročila, predlaga amandma, ki zahteva, da dobijo delavci v organi- 
zacijah združenega dela za vse programe usposabljanja in izpopolnjevanja so- 
glasje strokovnega sveta posebne izobraževalne skupnosti. Izvršni odbor Skup- 
ščine Izobraževalne skupnosti Slovenije je do takšne pobude glede na takratno 

/ 
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ustno obrazložitev predstavnika predlagatelja, ne pa glede na kasneje formu- 
lirani amandma, zavzel naslednje stališče. 

Upoštevati je treba, da mnenja strokovnega sveta ni mogoče zahtevati za 
vse programe usposabljanja in izpopolnjevanja, zato bi bilo treba oblikovati 
določbo, ki bi jasno opredeljevala, za katere programe izpopolnjevanja in uspo- 
sabljanja morajo dati mnenje oziroma soglasje strokovni sveti posebnih izobra- 
ževalnih skupnosti. 

Menim, da je takšno tudi stališče Izvršnega sveta, kot je razvidno iz pred- 
logov amandmajev predlagatelja. 

Izvršni odbor je bil na isti seji ustno seznanjen tudi s pobudo, da se spre- 
meni koncepcija nadaljevalnega izpita, da se namreč prenese nadaljevalni izpit 
iz srednjih na višje in visoke šole. S podrobnejšimi argumenti za takšno spre- 
membo oblike in celotne koncepcije tega izpita Izvršni odbor ni bil seznanjen 
in tudi ni uvidel potrebe, da bi podprl ta predlog. 

Presednik Natan Bernot: Hvala lepa. Tovarišiee in tovariši delegati! 
Iz gradiva, ki ste ga prejeli z vabilom, in iz gradiva, predloženega na današnji 
seji, je razvidno, da je bilo k predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju 
oblikovanih veliko amandmajev, in sicer: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predlagal amandmaje k 3., 7, 10., 12., 
16., 18., 19, 20, 23, 45, 57, 96, 101, 113, 155, 215, 216, 221. in 222. členu. 

Zakonodajnopravna komisija Skupščine SR Slovenije je predlagala amand- 
maje k 2, 8, 9, 11, 15, 24, 26, 30, 3.1, 32, 33, 36, 40, 42, 45, 51, 54, 63, 64, 
75, 106, 107, 119, 121, 152, 156, 157, 159, 166, 207, 214. in 215. členu. 

Odbor za samoupravna razmerja, Odbor Zbora uporabnikov za razvoj 
vzgoje in izobraževanja, Odbor Zbora izvajalcev za razvoj vzgoje in izobraže- 
vanja, Odbor Zbora uporabnikov za dohodkovne odnose in Odbor Zbora izva- 
jalcev za dohodkovne odnose Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije so 
vložili amandmaje k 10, 12, 16. in 26. členu. 

Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije je predložil amandmaje k 3, 78, 118, 151. in 153. členu. 

Odbor za družbenoekonomske odnose in Odbor za družbenopolitični sistem 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije sta predlagala amandmaje k 
40, 69, 92, 118, 155. in 173. členu. 

Odbor za družbenoekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije je oblikoval amandmaje k 7, 9, 11, 16, 24, 30, 40, 45, 159, 206, 
208. in 215. členu. 

Skupščina občine Ljubljana-Šiška je vložila amandma k 119. členu. 
Skupščina občine Lendava je predlagala amandma k 18. členu. 
Skupščina občine Ljubljana-Center je vložila amandmaja k 113. in 153. 

členu. 
Republiški odbor Sindikata delavcev vzgoje, izobraževanja in znanosti je 

vložil amandmaje k 3, 78, 92, 135, 155, 191. in 192. členu. 
Višja upravna šola v Ljubljani je predložila amandmaje k 10, 38, 68, 69, 

78, 86, 96, 99, 101, 137, 140, 159, 160, 166, 178, 179, 180, 182, 183, 191, 
216. in 222. členu. 

Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani je vložila amandma k 115 členu. 
Pravna fakulteta v Ljubljani je vložila amandmaje k 166, 182. in 195. členu. 
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Društvo za Združene narode za SR Slovenijo, Predsedstvo Organizacije 
klubov OZN Slovenije in Katedra za DMV Pedagoške akademije v Mariboru 
so vložili amandma k 3. členu. 

Skupnost domov učencev srednjih šol SR Slovenije in PZE za pedagogiko 
Filozofske fakultete v Ljubljani sta vložili amandma k 174. členu. 

Posebna izobraževalna skupnost za pomorsko gospodarstvo in gospodarstvo, 
ki ima v svoji dejavnosti pomorski tranport in špedicijo, je vložila amandma k 
180. členu. 

Komisija za narodnosti SR Slovenije je predložila amandmaje k 18., 19. in 
20. členu. 

Na današnji seji smo prejeli tudi stališča Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije k predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju in stališča Sveta 
za vzgojo in izobraževanje Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije, 
prav, tako pa tudi stališča in predloge Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije. 

V poročilu Zakonodajnopravne komisije Skupščine SR Slovenije je dan 
predlog, kako naj Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije kot enakopraven 
zbor ostalim trem zborom Skupščine SR Slovenije obravnava in sprejema pred- 
log zakona o usmerjenem izobraževanju. Zaradi velikega števila vloženih 
amandmajev, ki jih je potrebno uskladiti v čistopisu zakona, smo se predsedniki 
zborov Skupščine SR Slovenije na včerajšnji seji Predsedstva Skupščine SR Slo- 
venije domenili, da predlagamo zborom Skupščine, naj bi delegati na današnjih 
sejah predlog zakona o usmerjenem izobraževanju obravnavali samo načelno, 
nato pa bi po inventuri vseh vloženih amandmajev formirali medzborovsko de- 
lovno skupino, ki bi amandmaje uskladila v končo besedilo zakona. Naš predlog 
je torej, da po končani načelni obravnavi predloga zakona današnjo sejo pre- 
kinemo, da formiramo medzborovsko delovno telo, v katerem bi iz vsakega zbora 
sodelovala po dva delegata, in da nadaljujemo s sejo 9. aprila, potem ko bomo 
prejeli usklajeno gradivo medzborovske delovne skupine. 

Ali želi v zvezi s tem predlogom kdo razpravljati? Ima kdo od delegatov 
kakšno vprašanje, pripombo ali predlog spremembe? (Nihče.) 

Ce ni nobenega drugačnega predloga, dajem predlog, da po načelni raz- 
pravi današnjo sejo prekinemo in jo v isti sestavi nadaljujemo 9. aprila ter da 
formiramo medzborovsko skupino delegatov, na glasovanje. Kdor je za ta pred- 
log, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala lepa. 

Naša naloga je še, da predlagamo delegate v medzborovsko delovno 
skupino, ki bo uskladila amandmaje k predlogu zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju. Kot delegata Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije v medzbo- 
rovsko delovno skupino za uskladitev vloženih amandmajev predlagam pred- 
sednika Izvršnega odbora Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije Jožeta 
Deberška in poročevalca odborov Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije 
Olgo Krsnik. Ima kdo od delegatov drugačen predlog? (Nihče.) 

Če ni drugačnega predloga, prosim da glasujete. Kdor je za ta predlog, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala lepa. 

V informacijo naj povem, da bo prva seja medzborovske skupine delegatov 
v četrtek, 27. marca 1980, ob 9. uri v prostorih Skupščine SR Slovenije. 

Preden pričnemo z načelno razpravo o predlogu zakona o usmerjenem 
izobraževanju, je naša Skupščina po poslovniku Skupščine SR Slovenije dolžna 
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zavzeti stališče do stališč in predlogov Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije, zato bi prosil tovariša Ivana Bitenca, da stališča in predloge Druž- 
benopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, ki smo jih delegati prejeli na da- 
našnji seji, prebere, da bomo o njih lahko razpravljali in zavzeli do njih stališče. 

Ivan Biten c : Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je na 
seji dne 25. marca 1980 obravnaval predlog zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju in na podlagi 88. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprfejel nasled- 
nja stališča in predloge. 

Družbenopolitični zbor ugotavlja, da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
pri pripravi predloga zakona v veliki meri upošteval stališča in predloge Družbe- 
nopolitičnega zbora k osnutku zakona. Tako je v skladu s stališči in predlogi 
k osnutku zakona razdelal načela usmerjenega izobraževanja v temeljnih določ- 
bah zakona, opredelil vlogo izobraževalnih centrov v organizacijah združenega 
dela, natančneje določil samoupravno organiziranost v izobraževalnih delovnih 
organizacijah, vnesel določila o kriterijih za vpis dijakov in študentov ter opre- 
delil status in funkcije domov za študente. Predlagatelj je tudi opredelil stro- 
kovne svete v skladu s stališči in predlogi Družbenopolitičnega zbora tako glede 
funkcije kot tudi glede njihove organiziranosti. 

Kljub prizadevanju predlagatelja, da v predlogu zakona razdela temeljne 
inštitute usmerjenega izobraževanja v skladu s političnimi' izhodišči, so v pred- 
logu zakona nekatere rešitve še vedno neustrezne. Na to je opozorila razprava 
o predlogu zakona v družbenopolitičnih organizacijah, zlasti na seji Pred- 
sedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, na seji Predsedstva 
Zveze sindikatov Slovenije, Sveta za vzgojo in izobraževanje pri Predsedstvu 
Republiške konference SZDL Slovenije, na konferenci mladih o vzgoji in izobra- 
ževanju Republiške konference ZSMS, pa tudi razprava v Republiškem svetu 
za vzgojo in izobraževanje. Na pomanjkljivosti predloga zakona so opozorila 
tudi delovna telesa Skupščine in zbora. Na podlagi razprav v navedenih organih 
in telesih zbor ugotavlja, da so neustrezno urejena zlasti naslednja vprašanja. 

Predlog zakona ni povsem uredil možnosti enakopravnega vključevanja v 
vzgojno izobraževalni proces tako za pridobitev izobrazbe kot za usposabljanje 
in izpopolnjevanje. Izhajajoč iz tega tudi ni ustrezno uredil položaja vseh vrst 
udeležencev v usmerjenem izobraževanju. Predlog zakona je pomanjkljiv zlasti 
v tistem delu, kjer obravnava udeležence strokovnega izpopolnjevanja in uspo- 
sabljanja, kar je pomembno za udeležence in organizacije združenega dela. Na 
to vprašanje je zbor opozarjal že ob osnutku zakona. Čeprav bodo ta vprašanja 
urejali samoupravni akti temeljnih in drugih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti, mora zakon jasneje opredeliti položaj udeležencev izobraže- 
vanja iz dela in ob delu. Zato je potrebno v tem smislu dopolniti 11., 31. in 32. 
člen predloga zakona. 

Usposabljanje in izpopolnjevanje v organizacijah združenega dela, kot ga 
opredeljuje ta zakon, je del sistema usmerjenega izobraževanja. Zaradi tega bi 
morali delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in v delovnih skup- 
nostih, ko sprejemajo programe za usposabljanje in izpopolnjevanje, oceniti te 
programe tudi z vidika vključevanja sestavin teh programov v celovit program 
usmerjenega izobraževanja na njihovem področju združenega dela. Le tako je 
mogoče zavarovati interese delavcev »na področju izobraževanja in uveljaviti 
odgovornost do družbenih sredstev, s katerimi delavci delajo in upravljajo. Za- 
radi tega bi bilo potrebno dopolniti 24. člen predloga zakona z določbo, da si 
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morajo delavci v temeljni organizaciji oziroma delovni skupnosti pred spreje- 
mom in izvajanjem teh programov pridobiti mnenje strokovnega sveta posebne 
izobraževalne skupnosti. Pri tem ne gre za nadzorstvo ali vmešavanje, ampak 
za sodelovanje strokovnega organa, ki ga delavci sami ustanovijo kot svoj 
skupen strokovni organ v okviru posebne izobraževalne skupnosti za strokovno 
kvalificirano pripravo vzgojnoizobraževalnih programov. 

V^poglavju predloga zakona, ki ureja pogoje za vključitev udeležencev v 
izobraževanje, je potrebno jasneje izpeljati načelo, da uporabniki in izvajalci 
v posebni izobraževalni skupnosti določijo pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
kandidati za vključitev v različne vzgojnoizobraževalne programe. V skladu z 
načelom odprtosti vzgojnoizobraževalnega sistema je sestavni del teh pogojev 
lahko tudi preizkus znanja, ki je potrebno za nadaljevanje študija, pri čemer 
predhodno končan vzgojnoizobraževalni program ne more biti nujni pogoj. 
Zanja, M so sestavni del vpisnih pogojev, preizkušajo komisije, ki jih določijo 
posebne izobraževalne skupnosti. Komisije delujejo pri vzgojnoizobraževalnih 
organizacijah, ki izvajajo zahtevnejše vzgojnoizobraževalne programe. Zato zbor 
podpira amandma Zakonodajnopravne komisije za nov 64. a člen; v skladu 
s tem amandmajem je potrebno dopolniti celotno poglavje. 

Zbor meni, da tako izpopolnjen zakon dosledneje ureja sistem in dejavnost 
usmerjenega izobraževanja, pri čemer pa poudarja, da izpeljava teh načel v 
praktični izobraževalni politiki zahteva temeljite vsebinske, kadrovske, organiza- 
cijske in materialne priprave; le-te je treba skrbno pripraviti v prehodnem ob- 
dobju. Zato so posebej pomembne prehodne določbe v predlogu zakona, zlasti 
sam začetek uporabe zakona, ki predpostavlja oblikovanje vzgojnoizobraževalnih 
programov in njim prirejeno mrežo vzgojnoizobraževalnih institucij, ustanovitev 
in delovanje posebnih izobraževalnih skupnosti in njihovih strokovnih svetov ter 
pripravo srednjeročnih planov vzgojnoizobraževalnih organizacij in samouprav- 
nih interesnih skupnosti. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa. Pričenjam razpravo. Kdo želi 
razpravljati v zvezi s stališči in predlogi Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije? Prosim, tovariš Miklavc. 

Jože Miklavc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Kot predstavnik predlagatelja se moram opredeliti do stališč in predlogov, ki jih 
je oblikoval Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije. Po mnenju predla- 
gatelja navedena stališča in predlogi vendarle ne kažejo na to, da bi bilo po- 
trebno povsem preoblikovati zakonsko besedilo. Predlagatelj namreč meni, da so 
vprašanja, ki jih navaja v svojih stališčih Družbenopolitični zbor, že ustrezno 
rešena, če ne s samim zakonskim besedilom, pa z amandmaji, ki jih je oblikoval 
predlagatelj sam, oziroma z amandmaji, ki jih je predlagala Zakonodajnopravna 
komisija in se predlagatelj z njimi strinja. 

Pri tem gre predvsem za poglavje, ki govori o ureditvi statusa udeležencev 
izobraževanja, zlasti udeležencev usposabljanja z delom, kar ustrezno rešujejo 
amandmaji k 11., 31. in 32. členu predloga zakona. 

V zvezi z oblikovanjem programov opozarjam na amandma Zakonodajno- 
pravne komisije oziroma na njegovo spremembo kot predlog predlagatelja, ki 
vendarle ureja širši družbeni vpliv na oblikovanje programov za usposabljanje 
oziroma za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe, ki jih delavci sami sprejemajo 
in izvajajo v temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih. 
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Kar zadeva pogoje za vključitev udeležencev v izobraževanje, menimo, da 
novi 64. a člen vendarle na enem mestu združuje vse pogoje, ki jih lahko dolo- 
čajo uporabniki in izvajalci z vzgojnoizobraževalnim programom kot pogoje za 
vključitev v izobraževanje. 

V svoj uvodni obrazložitvi predloga zakona pa sem kot predstavnik predla- 
gatelja poskušal opredeliti tudi nekatera vprašanja o pripravah na prehod v si- 
stem usmerjenega izobraževanja v šolskem letu 1980/81, tako da v zvezi s tem 
vprašanjem nimam nobenih dodatnih pripomb. Hvala lepa. 

Predsednik Natan Bernot: Želi še kdo razpravljati v zvezi s stališči 
in predlogi Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije? (Ne.) Ce ni več 
razpravljalcev, potem je sedaj naloga naše Skupščine, da se do navedenih stališč 
in predlogov opredeli. Menim, da naša Skupščina sprejema stališče, da se v do- 
govorjenem postopku ugotovi, v kolikšni meri so stališča in predlogi Družbeno- 
političnega zbora že upoštevani v doslej oblikovanih amandmajih, kot nam je 
obrazložil predstavnik predlagatelja, v kolikšni meri pa bo eventualno potrebno 
v nadaljevanju naše seje 9. aprila še dopolniti predlog zakona z amandmaji, obli- 
kovanimi na osnovi stališč in predlogov Družbenopolitičnega zbora. 

Ima kdo od delegatov drugačno mnenje? (Ne.) Ce ni nobenega drugačnega 
predloga, prosim, da o navedenih stališčih glasujemo. V načelu torej sprejemamo 
stališča in predloge Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. Kdor 
je za to, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Hvala lepa. Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala lepa! 

Nadaljujemo z načeto razpravo o predlogu zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju. Kdo še želi razpravljati? Prosim. 

Matevž Krivic: Sem delegat Občinske izobraževalne skupnosti Lju- 
bljana-Bežigrad, prihajam pa z Višje upravne šole. 

Kot ste slišali, smo vložili precej amandmajev. Zavedamo se, da je pomen 
zakona o usmerjenem izobraževanju v trenutku, v katerem ga sprejemamo, 
verjetno bolj v urejanju srednjega kot pa visokega šolstva in je bila morda prav 
iz tega razloga s strani predlagatelja posvečena problematiki visokošolskega štu- 
dija nekoliko manjša pozornost. V tem je tudi razlog, da smo po natančni pro- 
učitvi zakonskega predloga predlagali toliko amandmajev. V okviru načelne 

/ razprave amandmajev seveda ne bom razlagal pač pa bom opozoril na nekaj 
stvari, ki se nam zdijo pomembne. 

Najprej naj opozorim na vprašanje tako imenovanega sprotnega študija, 
torej na problem, ki smo mu posvetili veliko pozornosti že pri reformi visoko- 
šolskega študija v prejšnjem zakonu. Proces prehajanja na sprotni študij bi moral 
po našem mnenju kontinuirano teči naprej, ker prav gotovo še zdaleč nismo 
dosegli vsega, kar bi lahko. Razumemo sicer, da za poseben poudarek temu 
vprašanju ni bilo dovolj časa, ni pa nam razumljivo, zakaj je šel zakonski 
predlog po našem mnenju celo korak nazaj v primerjavi z ureditvijo v dose- 
danjem zakonu o visokem šolstvu. Dosedanji zakon je namreč dopuščal, da se 
s statutom in drugimi ustreznimi samoupravnimi akti določijo študentom tudi 
polletne obveznosti, kar je v duhu spodbujanja sprotnega študija, medtem ko 
predlog zakona o usmerjenem izobraževanju tega ne dopušča več oziroma nudi 
v 96. in 166. členu le možnost, da se Studentovo delo preverja samo enkrat v šol- 
skem letu. Predlagatelj najbrž ni pomislil na to, da takšna ureditev nedelavnim 
študentom in špekulantom, ki se seveda tudi pojavljajo, omogoča, da se v za- 
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četku študijskega leta vpišejo, potem, pa vse leto nič ne delajo, morda niti na 
predavanja ne hodijo, status pa jim traja do naslednje jeseni, ko je šele možno 
narediti obračun njihovega dela. 

Že nekaj časa spoznavamo, da tradicionalni način univerzitetnega študija s 
predavanji iz vrste predmetov, ki potekajo vse leto, izpiti pa so šele konec 
junija, ni najboljši. Zato skušamo uvajati sprotni sistem študija. Temu bi bilo 
seveda treba prilagoditi tudi ustrezne zakonske določbe o preverjanju znanja. 
Ce moramo namreč vso to maso študentov, ki so ali popolnoma nezainteresirani 
in so se vpisali tako rekoč samo zaradi indeksa ali pa sp njihove sposobnosti 
tako šibke, da ne uspejo slediti študijskemu procesu, vleči naprej vse leto, na- 
mesto da bi odpadli že po prvih izpitih iz prvih predmetov, je to za pedagoški 
proces velika obremenitev. 

Ta problem pa ni pereč samo s pedagoškega vidika, ampak prav tako, če ne 
še bolj, s samoupravnega vidika. Kot vemo, študentje enakopravno soodločajo 
v delovnih organizacijah na področju visokega šolstva, sodelujejo na volitvah, 
glasujejo na referendumih in tako naprej. Vsi tisti študenti, o katerih sem prej 
govoril, ki imajo sicer status študenta, v resnici pa študenti niso, saj nič ne delajo, 
tudi pri samoupravljanju ne sodelujejo. Ker imajo status študenta, so volilni 
upravičenci, na volitve pa jih ni in tudi ne na referendume. Zato prihaja 
zlati na šolah z velikim številom študentov, predvsem še študentov ob delu, 
celo do problema veljavnosti volitev in referendumov, ker je pač kvorum pre- 
majhen. 

Ureditev, kakršno predlagamo, bi reševala oba problema, tako pedagoškega 
kot samoupravnega. Ni nam jasno, zakaj predlagatelj našega predloga ni sprejel, 
saj v bistvu ne gre za nič drugega kot za dosledno izvedbo že starega principa, 
naj pravice študenta uživa samo tisti, ki izpolnjuje tudi, pa čeprav vsaj mini- 
malne, študijske dolžnosti, tiste namreč, ki so določene v statutu in v drugih 
sampupravnih aktih in pri sprejemanju katerih študentje popolnoma enako- 
pravno sodelujejo. 

Druga skupina naših predlogov se nanaša na problem ponavljanja letnika, 
ki ga skuša predlog zakona o usmerjenem izobraževanju v 99. členu rešiti 
enotno za srednje in visoko šolstvo. V zvezi s tem menimo, da je predlagatelj 
spregledal neko specifičnost visokega šolstva. Kot se verjetno spomnite, predlog 
zakona v 99. členu določa, da je možno ponavljanje letnika samo enkrat v sred- 
njem in enkrat v visokem izobraževanju. S tem se seveda popolnoma strinjamo, 
gre le za naslednje. V visokem šolstvu pravzaprav že tradicionalno poznamo 
pravico do ponavljanja prvega letnika. Iz dobro znanih razlogov, kot so spre- 
memba kraja, problemi z iskanjem stanovanja in prilagajanjem na nov način 
študija in tako naprej, nastopajo v prvem letniku resne težave, zaradi katerih 
je ponavljanje popolnoma upravičeno. Ce se spominjate, je bila v osnutku za- 
kona o usmerjenem izobraževanju pravica ponavljanja prvega letnika povsem 
likvidirana in študentje so po našem mnenju upravičeno protestirali. Sedaj pa se 
nenadoma v predlogu zakona znajde pravica do ponavljanja kateregakoli letnika 
v visokem šolstvu, seveda samo enega. 

Predlagatelj je po našem mnenju pri tem spregledal, da gre tu za pravico 
ponavljanja letnika brez navedbe razloga. Takšna pravica ponavljanja je razum- 
ljiva za prvi letnik, kjer se masovno pojavljajo težave, o katerih sem govoril 
malo prej. Ni pa nam razumljivo, zakaj zakon omogoča ponavljanje kateregakoli 
letnika, torej tudi zadnjega ali predzadnjega, brez navedbe razloga, kar lahko 
pomeni brez upravičenega razloga, saj predlog zakona v 100. členu že tako ali 
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tako daje možnost večkratnega ponavljanja letnika iz utemeljenih razlogov, kot 
so socialni, zdravstveni in podobno. Predlog zakona torej nudi možnost ponav- 
ljanja letnika brez navedbe razloga tudi študentom, ki v prvem letniku niso 
imeli težav, če so izpolnili tiste minimalne obveznosti, ki jih šole kot pogoj 
za možnost ponavljanja ponavadi postavijo na polovico. Gotovo ni bil namen 
predlagatelja, da bi z zakonom pospeševal podaljševanje študija. Verjetno je to 
možnost predlagatelj spregledal. Zato predlagamo, da se osvoji določba, ki daje 
v visokem šolstvu pravico do ponavljanja letnika brez navedbe utemeljenih raz- 
logov samo v primerih, ko gre za ponavljanje prvega letnika. 

Spregovoril bi še o problemu, na katerega je opozoril že Odbor za druž- 
benopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, to je 
na problem neprimerne vključenosti študentov ob delu v samoupravno življenje 
na fakultetah. Da bi študentom ob delu olajšali vključitev v samoupravo na 
fakultetah, smo predlagali amandma k 137. členu predloga zakona o usmer- 
jenem izobraževanju, ki govori o volitvah. Predlagamo, naj bi zakon dopustil 
možnost, da visokošolske organizacije v skladu s statutom lahko organizirajo 
volitve tako, da vsaka manjša enota študentov, naj bo to letnik pri rednih 
študentih ali pa skupina za študij ob delu pri študentih ob delu, voli svoje dele- 
gate. Trenutna pravna situacija je namreč taka, da noben zakon ne ureja spe- 
cifičnosti študentskega samoupravljanja, niti zakon o volitvah kot splošni zakon 
niti zakon o združenem delu, pa tudi predlog zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju ne. Zato predlagamo, da bi zakon o usmerjenem izobraževanju kot pose- 
ben zakon odstopil od principa, ki ga postavljata prej omenjena splošna zakona 
o volitvah in samoupravljanju, in omogočil na visokošolskih organizacijah vo- 
litve vsaki skupini študentov, če bi šole tako določile s svojimi statuti. Delavci 
v združenem delu se namreč med seboj poznamo, problem sezonskih delavcev 
pa zakon specifično ureja. Populacija v visokem šolstvu se neprestano menja, 
zlasti v prvih letnikih, ki so vsako leto novi, zato tudi nastopajo težave, o ka- 
terih sem govoril. Ce ne upoštevamo specifičnosti študentske populacije, de- 
lamo škodo prav uveljavljanju delegatskega sistema. Trdno smo prepričani, da 
bi osvojitev amandmaja, ki smo ga predlagali, bistveno pripomogla k temu. 
da bo delegatska povezava med maso študentov in njihovimi delegati v svetu 
šole bolj zaživela. Tako bi tudi študente ob delu veliko lažje vključili v samo- 
upravo na visokošolskih organizacijah. Pri tem poudarjamo zlasti vzgojnopolitič- 
ni pomen delegatskega sistema, saj je za vzgojo študentov v dobre samouprav- 
ljale veliko pomembnejše njihovo praktično vključevanje v samoupravljanje 
na šoli kot še tako dobra teoretična predavanja o samoupravljanju. 

Na koncu bi omenil še naš predlog v zvezi s habilitacijskim postopkom. 
Zakon naj bi določil, da mora biti negativno mnenje habilitacijske komisije, ki 
odloča, kdo bo lahko opravljal dolžnost visokošolskega učitelja, obrazloženo. 
Prav neverjetno je, da tega ni določal že prejšnji zakon, saj je osnovna pravica 
vsakega delavca, da izve, iz katerih razlogov s sklepom pristojnega organa ni 
bil sprejet na delo. Le obrazložen sklep namreč nudi možnost varstva delavčevih 
pravic oziroma sodne zaščite pred sodiščem združenega dela. Na ta problem je 
opozarjala Univerzitetna konferenca Zveze komunistov že ob sprejemanju prej- 
šnjega zakona. Ni nam jasno, zakaj ta problem še sedaj ni urejen. V gradivu, 
ki smo ga prejeli danes, Zakonodajnopravna komisija v nekem svojem amand- 
maju popolnoma pravilno poudarja, da morajo učenci in študenti dobiti pravico 
sodne zaščite. Ta svoj amandma Zakonodajnopravna komisija tudi jasno uteme- 
ljuje in mislim, da vsi argumenti, ki jih navaja za učence in študente, veljajo 
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tudi za visokošolskega učitelja, saj bi bil sicer ta v našem samoupravnem siste- 
mu edini, ki bi ne imel pravice pritožbe na -sklep, s katerim je bil odklonjen 
v habilitacijskem postopku. Hvala lepa. 

Predsednik Natan Bernot : Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? 
Prosim. 

Zdravko Klasek: Prihajam v imenu Posebne izobraževalne skupno- 
sti za pomorstvo, katere Skupščina je vložila amandma k 180. členu predloga 
zakona o usmerjenem izobraževanju, ker je ugotovila, da bi takšen, kot je ta člen 
sedaj, lahko postal ovira za kadrovanje učiteljev strokovnih predmetov. 

Sedaj veljavni zakon o visokem šolstvu ima med nazivi učiteljev tudi profe- 
sorje višje šole, medtem ko je v predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju 
ta naziv izpadel. Dejavnosti višjih šol, ki naj dajejo udeležencem izobraževanja 
poglobljeno strokovno znanje, mora ustrezati tudi usposobljenost učitelja. Za 
določene panoge, kot je na primer navtika, je doslej najvišja možna šolska izo- 
brazba zaključen študij na navtičnem oddelku Višje pomorske šole Piran, torej 
zaključena višja šola. Usposobljenost za ta poklic se preverja s strokovnim izpi- 
tom za pridobitev naziva kapetana dolge plovbe v skladu z mednarodno kon- 
vencijo. Šele po opravljenem strokovnem izpitu ima kandidat pravico do samo- 
stojnega opravljanja poklica oziroma vodenja ladje. Ta naziv lahko kandidat 
v najboljšem primeru doseže po desetih letih usposabljanja po zaključeni osem- 
letki. Za poučevanje takšnih strokovnih predmetov si ne moremo zamisliti uči- 
telja, ki bi ne izšel iz stroke. Na Višji pomorski šoli Piran v skladu z dosedanjim 
zakonom te predmete poučujejo učitelji z visoko izobrazbo, vendar so si jo mo- 
rali pridobiti v drugi stroki, na primer v matematiki ali astronomiji. Takšna 
usposobljenost pa še ne pomeni ustreznosti za predmet. 

Podoben problem je nastopil tudi pri izobraževanju študentov v transport- 
nem oddelku Višje pomorske šole Piran, kjer so za poučevanje praktičnih 
strokovnih predmetov povabljeni k sodelovanju strokovnjaki z visoko izobrazbo 
iz ustreznih delovnih organizacij na obali. 

Ker je v združenem delu razmeroma malo strokovnjakov z magisterijem in 
se njihovo število z oddaljenostjo od centrov še zmanjšuje, bi uveljavitev 180. 
člena v predlagani obliki povzročila, da bi se moral odpovedati takšnim uči- 
teljem in jih nadomestiti z učitelji, ki samo formalno zadovoljujejo. Hvala lepa. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa. Zeli še kdo sodelovati v na- 
čelni razpravi o predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju? (Ne.) Ce ni več 
razpravljalcev, današnjo razpravo zaključujem. 

Preden preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, vas še enkrat opo- 
zarjam, da bomo z obravnavo predloga zakona o usmerjenem izobraževanju 
nadaljevati 9. aprila 1980 — to še posebej poudarjam — v isti sestavi kot danes, 
potem ko bomo prejeli gradivo medzborovske skupine delegatov, ki smo jo 
imenovali danes za proučitev in uskladitev vloženih amandmajev. 

S tem zaključujem 3. točko dnevnega reda in prehajam na 4. točko 
dnevnega reda, to je na predlog zakona o pripravništvu, strokovnih izpi- 
tih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pra- 
vosodju. 

45 
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Prejeli smo stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki umika svoj 
amandma k 37. členu predloga zakona. Ta amandma, ki ga je naša Skupščina 
na zadnji seji sprejela kot sestavni del zakonskega predloga, je bil umaknjen tudi 
na sejah drugih zborov Skupščine SR Slovenije, tako da nas čaka usklajevalni 
postopek. O predlogu Izvršnega sveta, s katerim predlagatelj umika svoj amand- 
ma k 37. členu predloga zakona, je razpravljal Izvršni odbor Skupščine Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije in za svojega poročevalca določil tovariša Jožeta 
Deberška. Prosim, tovariš Deberšek. 

Jože Deberšek: Kot veste, je naša Skupščina na prejšnji seji spreje- 
mala predlog zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju 
strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju. Kot sestavni del 
zakona je sprejela tudi vse amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Naša Skupščina pa ni bila obveščena, da je predlagatelj umaknil svoj amandma 
k 37. členu, ki se je glasil, da se besedilo »da se je z dosedanjim delom usposobil 
za opravljanje te sodne funkcije« nadomesti z besedilom »da si je z dosedanjim 
delom pridobil potrebne izkušnje in znanja za opravljanje sodniške funkcije«. 

Prav tako je bil amandma Izvršnega sveta k temu členu, da se v prvi vrsti 
črta beseda »posebnega«. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije svoj amandma 
torej umika, tako da ostane 37. člen v prvotnem besedilu. 

Izvršni odbor Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije meni, da je 
umik tega amandmaja Izvršnega sveta racionalno dejanje, saj amandma ni po- 
menil bistvene vsebinske spremembe formulacije tega člena, zato predlagamo 
Skupščini, naj sprejme predlog zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in iz- 
popolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju z 
vsemi ostalimi amandmaji, torej da sprejme umik amandmaja Izvršnega sveta 
k 37. členu predloga zakona. Hvala lepa. 

Predsednik Natan Bernot:0 tem predlogu so razpravljali tudi odbori 
Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije. Zeli tovarišica Krsnikova, poroče- 
valka naših odborov, besedo? (Da.) 

Olga Krsnik : Stališče odborov Skupščine Izobraževalne skupnosti Slo- 
venije je istovetno s stališčem Izvršnega odbora. 

Predsednik Natan Bernot: Pričenjam razpravo v zvezi s predlaganim 
umikom amandmaja Izvršnega sveta k 37. členu predloga zakona. Kdo želi so- 
delovati v razpravi? (Nihče.) Ce ni razpravljalcev, predlagam Skupščini, da 
sprejme 37. člen predloga zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpo- 
polnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju v be- 
sedilu, kot so ga sprejeli tudi ostali zbori Skupščine SR Slovenije, in sicer: »Za 
sodnika posebnega sodišča združenega dela, ki je v delovnem razmerju pri so- 
dišču, je lahko izvoljen diplomirani pravnik, ki ne izpolnjuje pogoja iz 1. točke 
prvega odstavka prejšnjega člena, če funkcionar, ki vodi republiški upravni 
organ, pristojen za pravosodje, ugotovi, da se je z dosedanjim delom usposobil 
za opravljanje te sodne funkcije.« 

Kdor je za tako formuliran 37. člen, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije soglasno 
sprejela predlagani sklep. 
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S tem je postopek enakopravne obravnave in sklepanja skupaj z zbori 
Skupščine SR Slovenije k 4. točki dnevnega reda ppr avl j en. 

Prekinjam 17. sejo Skupščine, ki jo bomo nadaljevali 9. aprila 1980. 

(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala 9. aprila 1980 ob 
9. uri). 

Predsednik Natan Bernot: Pričenjam nadaljevanje 17. skupne seje 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev Skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije. 

Predlagam, da poteka današnje zasedanje po naslednjem dnevnem redu: 
1. poročilo verifikacijske komisije; 
2. predlog zakona o usmerjenem izobraževanju. 
Ima k predlaganemu dnevnemu redu kdo kakšno pripombo ali predlaga 

spremembo? (Ne.) Če ni nobenih pripomb, ugotavljam, da je predlagani dnevni 
red sprejet. 

Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije je nato v smislu določb 
362. člena ustave SR Slovenije in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
kot enakopraven zbor z drugimi zbori Skupščine SR Slovenije obravnavala 
2. točko dnevnega reda. 

Predsednik Natan Bernot: Prehajamo na 2. točko dnevnega 
reda, to je na predlog zakona o usmerjenem izobraževanju. 

V uvodu bi vas rad obvestil, da hkrati z nami zasedajo tudi ostali zbori 
Skupščine SR Slovenije, ki razpravljajo o predlogu zakona o usmerjenem izo- 
braževanju. Naloga Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije in ostalih 
zborov je, da skušamo razpravo o tem zakonu danes pripeljati do konca. Da- 
našnje zasedanje bo zaključeno, ko bomo prejeli poročila ostalih zborov Skup- 
ščine SR Slovenije, da smo predlog zakona o usmerjenem izobraževanju sprejeli 
v enaikem besedilu. V primeru, da kakšno določilo predloga zakona ne bo spre- 
jeto v enakem besedilu, bo potreben usklajevalni postopek. Upam, da ste si 
delegati rezervirali dovolj časa, da po eventualnem usklajevanju in odmoru 
ne bo prišlo do problema sklepčnosti. 

Pri prvem delu 17. skupne seje Zbora, uporabnikov in Zbora izvajalcev 
Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije smo imenovali medzborovsko sku- 
pino delegatov z nalogo, da uskladi vse amandmaje, ki so bili vloženi bodisi 
na naši Skupščini bodisi na ostalih zborih Skupščine SR Slovenije. Medzborov- 
ska skupina delegatov je opravila težko in obsežno nalogo ter pripravila poročilo 
oziroma predloge amandmajev k predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju, 
ki ste jih z datumom 1. april 1980 delegati prejeli hkrati z vabilom na današnje 
zasedanje. Poleg tega ste delegati danes na sami seji prejeli še dodatno poročilo 
medzborovske skupine delegatov z dodatnimi predlogi amandmajev k pred- 
loženemu zakonu. : , , 

O vseh amandmajih, ki jih je oblikovala medzborovska skupina delegatov, 
je na včerajšnji seji razpravljal tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ter 
predlagal amandmaje v skladu s sugestijami medzborovske skupine delegatov 
oziroma nove amandmaje. Tudi to gradivo ste delegati prejeli pred pri četkom 
današnjega zasedanja. 

45» 
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Danes ste delegati prejeli tudi dodatno poročilo k predlogu zakona o usmer- 
jenem izobraževanju, ki ga je pripravila Zakonodajnopravna komisija Skupščine 
SR Slovenije. 

Sedaj pa poslušaj mo poročilo našega delegata v medzborovski skupini. 
Prosim, tovarišica Krsnikova. 

Olga Krsnik: Kot delegati že veste, je bila na seji zborov Skupščine 
SR Slovenije in na seji Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije ustanov- 
ljena medzborovska skupina delegatov, ki je proučila vse predlagane amand- 
maje k predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju. 

Povzela je del amandmajev Zakonodajnopravne komisije Skupščine SR 
Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, delno pa je izoblikovala 
tudi nove amandmaje k predlogu zakona. 

Tako je medzborovska skupina delegatov prevzela naslednje amandmaje 
Zakonodajnopravne komisije Skupščine SR Slovenije: k 2, 8., 9., 11., 15., 26, 
30., 31., 32, 33, 36, 40, 42, 51, 54, 63, 75, 106, 107, 121, 152, 153, 156, 175, 
159, 166. in 214. členu. 

Skupina je povzela amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k 3., 7, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 57, 75. a, 101, 113, 155, 214. a in 221. členu. 

Medzborovska skupina delegatov je na podlagi predlaganih amandmajev 
ter na podlagi drugih pobud in pripomb, poslanih zborom, ter na podlagi stališč 
in predlogov Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije oblikovala 
amandmaje k 10, 24, 38, 45, 64. a, 66, 67, 68, 69, 69. a, 78, 96, 99, 105, 108, 
118, 118. a, 119, 151, 174, 182. a, 183, 186, 206, 207, 208, 215. a in 218. členu. 

Medzborovska skupina delegatov je predlagane amandmaje obrazložila v 
obeh svojih poročilih, v poročilu z dne i. aprila 1980 in v poročilu z dne 8. aprila 
1980. Posebej pa skupina opozarja na nekaj amandmajev, ki so vsebinske narave 
in so zato potrebni podrobnejše obrazložitve. 

Admandma k 24. členu je medzborovska skupina delegatov povzela po 
amandmaju Zakonodajnopravne komisije Skupščine SR Slovenije. Iz tega 
amandmaja izhaja, da morajo delavci v temeljnih organizacijah oziroma de- 
lovnih skupnostih pred sprejemom in izvajanjem programov za izpopolnjevanje 
in usposabljanje pridobiti k tem programom mnenje ustreznega strokovnega 
sveta posebne izobraževalne skupnosti. Medzborovska skupina delegatov meni, 
da je intencija zakona o usmerjenem izobraževanju med drugim tudi v tem, 
da obravnava usposabljanje z delom kot sestavni del sistema usmerjenega izo- 
braževanja. Zakon mora zaradi tega zagotoviti, da bodo temeljne organizacije 
oziroma delovne skupnosti, kadar bodo organizirale in izvajale za svoje potrebe 
ali za potrebe več organizacij združenega dela usposabljanje z delom ali iz- 
popolnjevanje, sprejele programe, ki bodo s strokovne plati zagotovilo za stalno 
dopolnjevanje in širjenje znanj ter usposabljanje delavcev. Izvajanje usposab- 
ljanja z delom in izpopolnjevanja po programih, h katerim strokovni sveti po- 
sebnih izobraževalnih skupnosti ne bi prispevali strokovnega mnenja, bi jemalo 
takemu usposabljanju vrednost in ne bi v zadostni meri afirmiralo te oblike 
usmerjenega izobraževanja. Treba je tudi poudariti, da strokovni svet posebne 
izobraževalne skupnosti ni organ izven organizacij združenega dela, ampak je 
kot organ posebne izobraževalne skupnosti njihov lasten strokovni organ, na 
katerega delovanje lahko vplivajo. Ob predlaganem amandmaju Zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine SR Slovenije pa se je pojavilo vprašanje, ali si je 
treba za vsak program za izpopolnjevanje in usposabljanje pridobiti mnenje 
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posebne izobraževalne skupnosti. Če interpretiramo četrti odstavek 6. člena 
predloga zakona, ni mogoče šteti za usposabljanje z delom tisto usposabljanje, 
ki omogoča le pridobitev zmožnosti za opravljanje posameznih opravil in se- 
znanitev delavcev s posamičnimi operacijami v delovnem procesu. Da v praksi 
ne bi prihajalo do različnih tolmačenj te določbe, predlaga skupina nov četrti 
odstavek, v katerem se konkretno opredeljujejo programi, za katere ni potrebno 
pridobiti mnenja ustreznega strokovnega sveta posebne izobraževalne skupnosti. 

Na podlagi stališč in predlogov Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije je skupina proučila celotno poglavje, ki ureja pogoje za vključitev 
v izobraževanje. 64. a člen vsebinsko zajema amandma Zakonodajnopravne ko- 
misije Skupščine SR Slovenije. S tem amandmajem se na splošno urejajo pogoji, 
ki jih morajo izpolnjevati udeleženci izobraževanja pri vključevanju v izobra- 
ževanje po določenem vzgojnoizobraževalnem programu oziroma pri vključe- 
vanju v izbirne dele tega programa. Pri tem je posebno pomembna vloga po- 
sebne izobraževalne skupnosti. Uporabniki in izvajalci v njej določijo programe, 
ki so ustrezni za nadaljnje izobraževanje v programu enake ali različne obsež- 
nosti, glede na naravo izobraževanja pa tudi vrsto in obseg delovnih izkušenj, 
ki jih mora imeti kandidat, da se lahko vključi v vzgojnoizobraževalni program. 
Poleg tega morajo določiti tudi vrsto in obseg znanj, ki jih morajo obvladati 
kandidati, ki nimajo zaključenega ustreznega predhodnega programa. Taka do- 
ločba zavezuje uporabnike in izvajalce v posebnih izobraževalnih skupnostih, 
da uredijo vse vrste prehajanja iz manj zahtevnih programov v bolj zahtevne, 
pa tudi prehajanja iz ene smeri v drugo. 

Eno temeljnih izhodišč pri oblikovanju sistema usmerjenega izobraževanja 
je omogočiti kandidatom vključitev v izobraževanje na podlagi znanja, ki jim 
omogoča uspešno nadaljevanje izobraževanja v kateremkoli programu oziroma 
smeri izobraževanja. Kandidati lahko nadaljujejo izobraževanje v zahtevnejšem 
vzgojnoizobraževalnem programu, kadar so uspešno zaključili izobraževanje po 
ustreznem predhodnem programu ali pa so s preizkusom znanja dokazali, da 
obvladajo znanja, ki so potrebna za vključitev v izobraževanje po določenem 
programu. To načelo je izpeljano pri vključitvi v izobraževanje po programih 
srednjega izobraževanja, po nadaljevalnih programih srednjega izobraževanja 
in po programih za pridobitev višje oziroma visoke izobrazbe. To so 66., 67. in 
68. člen. V posameznem vzgojnoizobraževalnem programu za pridobitev višje 
ah visoke strokovne izobrazbe se lahko določi, da morajo tudi tisti kandidati, 
ki so končali izobraževanje po ustreznem predhodnem izobraževanju, dokazati 
s preizkusom znanj, da obvladajo znanja iz posameznih predmetov ali skupin 
predmetov in praktična znanja. Ta znanja pa morajo pri preizkusu znanja do- 
kazati tudi kandidati, ki se niso izobraževali po ustreznem predhodnem izobra- 
ževanju oziroma sploh nimajo končanega predhodnega programa izobraževanja. 
S tem seveda ni mišljeno, da bodo ti kandidati opravljali dva preizkusa znanj, 
saj bodo v preizkus znanja vključena znanja iz posameznih predmetov ali 
skupin predmetov kot sestavina enotnega obsega takega preizkusa znanja. Raz- 
lika je torej le v obsegu in vrsti znanj, ki jih bodo dokazovali posamezni kandi- 
dati s preizkusom. Vsebino preizkusa znanja določi Strokovni svet SR Slovenije 
za vzgojo in izobraževanje, in sicer v primerih, ko je potrebno preveriti tako 
imenovana splošna znanja, strokovni svet ustreznih posebnih izobraževalnih 
skupnosti pa v primerih, ko gre za preverjanje tako imenovanih ožjih strokovnih 
in praktičnih znanj. 
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Medzborovska skupina delegatov je še enkrat proučila amandmaje k 99. 
členu ter k njemu oblikovala svoj amandma, kot ste lahko videli v našem do- 
datnem poročilu. Pomanjkljivost tega člena je bila namreč v tem, da je urejal 
le ponavljanje v okviru iste smeri, ni pa uredil vprašanja večkratnega preha- 
janja v druge smeri ali v drug vzgojnoizobraževalni program. Zato je medzbo- 
rovska skupina v dodatku k drugemu odstavku tega člena oblikovala amandma, 
ki določa, da se za ponavljanje šteje tudi sprememba smeri ali vzgojnoizobraže- 
valnega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem programu oziroma 
smeri. S tem je dana le enkratna možnost ponavljanja oziroma prepisa v sred- 
njem izobraževanju in enkratna možnost ponavljanja oziroma prepisa v visokem 
izobraževanju. Skupina je z amandmajem za nov tretji odstavek oblikovala 
določbo, ki omogoča udeležencem izobraževanja iz dela in ob delu nadaljevanje 
izobraževanja ali ponovno vključitev v vzgojnoizobraževalni program ne glede 
na to, ali je udeleženec kot učenec ali študent izkoristil možnost do enkratnega 
ponavljanja. Ce tega določila ne bi bilo, bi bilo mogoče dosedanje določbe raz- 
lagati tudi tako, da tisti, ki so se vključili v delo, nimajo nikakršne možnosti 
več za izobraževanje kdaj kasneje. 

Medzborovska skupina delegatov je na svoji zadnji seji na predlog Zakono- 
dajnopravne komisije Skupščine SR Slovenije ponovno proučila amandmaje k 
182. in 183. členu predloga zakona ter s tem v zvezi tudi k 186. členu predloga 
zakona, ki urejajo izvolitev v naziv, odvzem naziva ter sestavo in način dela 
habilitacijske komisije. Skupina je menila, da bi bilo mnogo ustrezneje,- da od- 
govornost za izvolitev v naziv v mnogo večji meri kot doslej prevzame svet 
visokošolske temeljne organizacije, ki je sestavljen tako, da je v njem zagotov- 
ljeno uresničevanje posebnega družbenega interesa s soodločanjem delegatov 
uporabnikov, ustanoviteljev ter organov družbenopolitičnih skupnosti in druž- 
benopolitičnih organizacij tudi pri izvolitvi kandidatov v naziv. Skupina je obli- 
kovala amandma k zadnjemu odstavku 182. člena, po katerem si je dolžan svet 
visokošolske temeljne organizacije pred odločitvijo o izvolitvi v naziv pridobiti 
mnenje habilitacijske komisije, ki je glede na svojo sestavo poseben družbeni 
organ ter kot takšna daje mnenje oziroma oceno o primernosti kandidata za 
izvolitev v naziv po kriterijih, opredeljenih v 179. členu predloga zakona, s čimer 
se zagotavlja enotna politika pri izvolitvi v nazive na vseh visokošolskih temelj- 
nih organizacijah: Glede na sestav sveta visokošolske temeljne organizacije in 
na funkcijo habilitacijske komisije ni potrebno, da bi bilo mnenje habilitacijske 
komisije za svet visokošolske temeljne organizacije obvezno. Amandma k 183. 
členu predloga zakona, ki je predlagal drugačno sestavo habilitacijske komisije, 
je medzborovska iskupina že zavrnila, vendar je še enkrat proučila razloge, 
ki so vodili predlagatelje tega amandmaja k temu, da so predlagali drugačno 
sestavo. Medzborovska skupina je menila, da habilitacijske komisije ni mogoče 
pojmovati kot organ sveta visokošolske temeljne organizacije ter zato uveljaviti 
tripartitno sestavo, ampak je habilitacijska komisija organ posebne vrste. Zato 
je medzborovska skupina predlagala amandma, po katerem polovico članov 
habilitacijske komisije voli Skupščina SR Slovenije na predlog Republiške kon- 
ference SZDL iz vrst družbenopolitičnih in drugih javnih delavcev. To je terjalo 
tudi oblikovanje amandmajev k ostalim odstavkom tega člena. 

Poleg tega je medzborovska skupina delegatov še enkrat proučila možnost 
uvedbe sodnega varstva zoper odločitve o izvolitvi v naziv. Menila je, naj se 
uvede sodno varstvo proti odločitvi sveta visokošolske temeljne organizacije 
o izvolitvi v naziv ter na osnovi take opredelitve oblikovala amandma k 182. 
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členu predloga zakona v obliki novega petega odstavka, ki ureja sodno varstvo 
kandidatov za izvolitev v naziv. Glede na tako preoblikovana člena 182. in 183. 
pa je bilo seveda nujno predvideti tudi možnost, da habilitacijska komisija pred- 
loži Skupščini SR Slovenije v presojo odločitve sveta visokošolske temeljne 
organizacije o izvolitvi v naziv, kadar ni upošteval njenega mnenja. Medzbo- 
rovska skupina delegatov je zavzela tudi stališče, da mora biti negativno mnenje 
habilitacijske komisije obrazloženo, in to še zlasti zato, ker se odgovornost za 
izvolitev prenaša na svet visokošolske temeljne organizacije. 

Analogno s temi amandmaji je bilo potrebno oblikovati tudi amandma k 
186. členu predloga zakona, ki ureja odvzem naziva. 

2e na svoji prvi seji je medzborovska skupina delegatov predlagala v 
skladu s predlogi in stališči Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, 
naj predlagatelj ponovno prouči, ali so v resnici zagotovljeni vsi pogoji za pri- 
četek uvajanja vzgojnoizobraževalnih programov srednjega izobraževanja po 
tem zakonu v šolskem letu 1980/81. Pri tem je opozorila na izdelavo vzgojno- 
izobraževalnih programov, zagotavljanje in usposabljanje zadostnega števila 
pedagoških kadrov, na usklajevanje mreže šol in druga pomembna vprašanja. 
Na podlagi tega je Izvršni sVet Skupščine SR Slovenije pripravil nov amandma 
k 215. členu predloga zakona glede postopnega uvajanja izobraževanja za pri- 
dobitev strokovne izobrazbe po tem zakonu. S tem amandmajem je medzborov- 
ska skupina delegatov soglašala. 

Ker je k nekaterim določbam poglavja o prehodnih določbah Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije predložil nove amandmaje, je medzborovska skupina 
delegatov odstopila od amandmajev k 215. in 216. členu predloga zakona ter so- 
glašala z novo oblikovanimi amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k 216. in 223. členu. 

Medzborovska skupina delegatov predlaga zborom Skupščine SR Slovenije 
in Skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije, da njene amandmaje sprej- 
mejo ter da ne sprejmejo amandmajev, ki jih je medzborovska skupina dele- 
gatov zavrnila v svojih poročilih in razloge za njihovo zavrnitev utemeljila v 
obrazložitvi. Hvala. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa. O predlaganih amandmajih 
medzborovske skupine delegatov je razpravljal Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije in o tem predložil poročilo, da ste ga delegati prejeli pred začetkom 
današnjega zasedanja. Za svojega poročevalca na današnji seji Skupščine Izo- 
braževalne skupnosti Slovenije je Izvršni svet določil tovariša Miklavca. Prosim, 
tovariš Miklavc. 

Jože Miklavc: Tovarišice in tovariši "delegati! Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije je obravnaval amandmaje medzborovske skupine delegatov k pred- 
logu zakona o usmerjenem izobraževanju in v pisnem poročilu obvešča delegat- 
sko skupščino, da soglaša z vsemi amandmaji in tudi s poročilom medzborovske 
skupine delegatov. 

V poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je izraženo edino ne- 
soglasje z amandmajem medzborovske skupine delegatov k 174. členu zakona, 
ki opredeljuje, da je vzgojitelj lahko, kdor ima visoko ali višjo izobrazbo. Ta 
amandma je medzborovska skupina delegatov povzela po amandmaju delegatov 
ljubljanskih občin v Zboru združenega dela in skupine delegatov Skupščine 
mesta Ljubljane v Zboru občin. Čeprav medzborovska skupina utemeljuje, da 
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je amandma redakcijske narave, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije opozarja 
na materialne posledice, ki bi jih povzročilo sprejetje amandmaja, saj bi kljub 
sedanji situaciji, ko v domovih za učence opravlja svoje delo še približno 20 % 
vzgojiteljev s srednjo izobrazbo, uveljavljali v programih storitev po pravilu 
visoko strokovno izobrazbo za vse, kar bi pomenilo bistveno zviševanje norma- 
tivov in zahtevalo večji obseg sredstev. Poleg tega povsod v zakonu o usmer- 
jenem izobraževanju, kjer podpiramo možnosti, da bi zahtevnejša vzgojnoizo- 
braževalna dela opravljali tudi delavci z zahtevnejšo stopnjo izobrazbe, govo- 
rimo le o minimalnem pogoju. Tako na primer v 172. členu govorimo, da je 
učitelj praktičnega pouka v srednji šoli lahko, kdor ima najmanj višjo strokovno 
izobrazbo; v 173. členu je določba, da je socialni delavec oziroma knjižničar tisti, 
ki ima najmanj višjo strokovno izobrazbo v svoji stroki, in laborant oziroma 
inštruktor tisti, ki ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri in 
tako naprej. Tako zakon v mnogih primerih omogoča, da bi za zahtevnejša 
opravila in glede na naravo vzgojnoizobraževalnega dela uporabniki in izva- 
jalci lahko določili, da določene sestavine vzgojnoizobraževalnih programov 
opravijo delavci z visoko strokovno izobrazbo. 

Zakon torej dopušča, da se z vzgojnoizobraževalnim programom določa 
vrsta in stopnja izobrazbe za učitelje in druge delavce. Ker vzgojni program za 
domove sprejema Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje po 
predhodnem mnenju Izobraževalne skupnosti Slovenije v skladu z zakonom, 
bo mogoče hkrati s tem sprejemati tudi vrsto in stopnjo izobrazbe vzgojiteljev 
v skladu z zakonom, kar pomeni, da ne bo mogoče določiti manj kot višjo izo- 
brazbo. 

Izvršni svet predlaga delegatski skupščini, da ne sprejme amandmaja med- 
zborovske skupine delegatov k 174. členu predloga zakona o usmerjenem izo- 
braževanju, ampak prvotni tekst, ki se glasi: »Vzgojitelj je lahko, kdor ima 
najmanj višjo strokovno izobrazbo.« 

Na današnji seji je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije obravnaval še do- 
datno poročilo medzborovske skupine delegatov ter podprl dopolnilne predloge 
in amandmaje k 45., 64 a, 66., 68., 69., 75., 96., 99. in 108. členu. 

Prav tako Izvršni svet soglaša s prečiščenim besedilom 182., 183. in 186. 
člena, ki obravnavajo vlogo in funkcijo habilitacijske komisije. 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona na zasedanju Skupščine SR Slovenije 25. marca 1980 zadolžil Izvršni 
svet, da do končnega odločanja o predlogu zakona oceni, ali je možno izpolniti 
pogoje za postopno uveljavljanje zakona, kot je predvideno v 215. členu pred- 
loga zakona. Pri tem je zbor posebej poudaril, da zahteva izpeljava načel zakona 
v praktični izobraževalni politiki, temeljite vsebinske, kadrovske, organizacijske 
in materialne priprave in so zato v predlogu zakona zlasti pomembne prehodne 
določbe glede oblikovanja vzgojnoizobraževalnih programov in ,njim prirejene 
mreže vzgojnoizobraževalnih organizacij, glede ustanovitve in delovanja poseb- 
nih izobraževalnih skupnosti in njihovih strokovnih svetov ter priprave srednje- 
ročnih planov vzgojnoizobraževalnih organizacij in samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

V skladu s tem stališčem je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred da- 
našnjo obravnavo predloga zakona o usmerjenem izobraževanju ponovno po- 
drobno proučil, kako se izpolnjujejo pogoji za obravnavo zakona, zlasti pa še 
pogoji za uvajanje novih vzgojnoizobraževalnih programov v prve letnike sred- 
njih in visokih šol v skladu s 215. členom predloga zakona. 
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Na podlagi informacij in poročil Izobraževalne skupnosti Slovenije, Zavoda 
SR Slovenije za šolstvo ter Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje 
ter telesno kulturo je ugotovil, da so strokovni pogoji, katerih nosilca sta Stro- 
kovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje ter Zavod SR Slovenije za 
šolstvo, že v veliki meri izpolnjeni, prav tako pa so v veliki meri pripravljene 
strokovne podlage za zagotovitev tistih pogojev, ki jih morajo zagotoviti upo- 
rabniki in izvajalci v posebnih izobraževalnih skupnostih in Izobraževalni skup- 
nosti Slovenije. 

Tako je Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje sprejel 
smernice za pripravo vzgojnoizobraževalnih programov v usmerjenem izobra- 
ževanju ter .učni načrt in predmetnik skupne vzgojnoizobrazbene osnove kot 
obvezne sestavine vseh programov na začetku srednjega izobraževanja. 

V zvezi s skupno vzgojnoizobrazbeno osnovo so oblikovane tudi druge njene 
sestavine ter njene prilagoditve. Zavod SR Slovenije za šolstvo je pripravil 
podroben načrt za usposabljanje učiteljev za izvajanje skupne vzgojnoizobraz- 
bene -osnove. V skladu s tem načrtom se je v letošnjih zimskih počitnicah že prek 
1200 učiteljev udeležilo seminarjev, večina seminarjev pa je predvidenih v aprilu 
in maju ter v letnih počitnicah, tako da bi se do začetka šolskega leta 1980/81 
izpopolnjevalo in usposabljajo že okoli 3000 pedagoških delavcev. V okviru 
Zavoda SR Slovenije za šolstvo se pripravljajo tudi učbeniki, potrebni za iz- 
vajanje vseh predmetov oziroma predmetnih področij skupne vzgojnoizobraz- 
bene osnove. Učbeniki bi bili v večini natiskani do začetka šolskega leta. 

V posebnih izobraževalnih skupnostih so uporabniki in izvajalci sprejeli 
programske zasnove za svoje področje izobraževanja, v Izobraževalni skupnosti 
Slovenije pa za tista področja, za katera posebne izobraževalne skupnosti še niso 
ustanovljene. 

Na osnovi teh programskih zasnov se je v posebnih izobraževalnih skup- 
nostih, ustreznih republiških upravnih organih in v Izobraževalni skupnosti 
Slovenije oblikoval predlog mreže šol in predlog obsega vpisa v prvi letnik sred- 
njih šol za šolsko leto 1980/81 po medobčinskih območjih in usmeritvah izobra- 
ževanja. 

Izobraževalna skupnost Slovenije je sprejela tudi načrt opremljanja specia- 
liziranih učilnic za naravoslovne predmete, za obrambo in zaščito ter osnove 
tehnike in proizvodnje, ki se postopno uresničuje. 

Prav tako' tečejo organizacijske in vsebinske priprave za zagotovitev po- 
gojev za izvajanje proizvodnega dela in delovne prakse po posebnem načrtu, 
ki sta ga pripravila v sodelovanju z Zavodom SR Slovenije za šolstvo Gospo- 
darska zbornica Slovenije in Zveza sindikatov Slovenije. 

Izvršni svet tudi ugotavlja, da se je zlasti v zadnjem obdobju bistveno raz- 
širil krog tistih, ki sodelujejo pri strokovnih pripravah. Zlasti zgovoren je po- 
datek, da v strokovnih svetih posebnih izobraževalnih skupnosti ter v stro- 
kovnih komisijah za pripravo novih programov sodeluje kar 319 strokovnjakov 
tako iz uporabniških organizacij in skupnosti kot z obeh univerz, strokovnih 
društev in združenj ter iz vrst izvajalcev. 

Na osnovi teh ugotovitev Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da 
je bilo pri zagotavljanju strokovnih pogojev za postopno uveljavljanje zakona 
doslej opravljeno že veliko dela, ki pomeni solidno strokovno osnovo za na- 
daljnje prizadevanje na tem področju. 

V svoji oceni pa je moral Izvršni svet izhajati predvsem iz dejstva, da uve- 
ljavljanja načel zakona o usmerjenem izobraževanju ni mogoče razumeti le kot 
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reformo šolskega sistema v ožjem pomenu besede, temveč kot reformo, ki naj 
izhaja iz spremenjenih družbenoekonomskih odnosov, ki morajo prerasti do- 
sedanja v bistvu še. vedno na proračunski miselnosti temelječa razmerja, ter 
iz dejanskega uveljavljanja neposredne pravice in odgovornosti delavcev za na- 
črtovanje in izvajanje usmerjenega izobraževanja. Pri takem razumevanju pre- 
obrazbe vzgoje in izobraževanja pa ni mogoče mimo dejstva, da se novi druž- 
benoekonomski odnosi in samoupravna razmerja na vzgojnoizobraževalnem 
področju, kakor jih opredeljuje zakon o svobodni menjavi dela na področju 
vzgoje in izobraževanja, šele začenjajo uveljavljati, povsem na začetku pa so 
zlasti na področjih, kjer še niso ustanovljene posebne izobraževalne skupnosti. 

Tako vse dejavnosti in področja dela še niso sposobna v celoti prevzemati 
vseh obveznosti pri načrtovanju in uresničevanju usmerjenega izobraževanja, 
zlasti še ob dejstvu, da so posebne izobraževalne skupnosti in njihovi strokovni 
sveti v zadnji fazi priprave predloga zakona o usmerjenem izobraževanju do- 
bili še nekatere dodatne funkcije. Posledice takšnega stanja se kažejo zlasti 
v tem, da ugotavljanje kadrovsko-izobraževalnih potreb ter planiranje razvoja 
usmerjenega izobraževnja še nista na ustrezni kvalitetni ravni in ne dajeta 
povsem ustreznih osnov za določanje vrste, zahtevnosti in vsebine izobraževanja 
po posameznih področjih združenega dela. 

Programske zasnove, ki so jih sprejele posebne izobraževalne skupnosti, še 
vedno v pretežni meri izhajajo iz še ne dovolj proučenih izobrazbenih zahtev 
sodobnih proizvodnih in delovnih procesov ter vsestranskega razvoja osebnosti 
v socialistični samoupravni družbi. Na to kaže tudi veliko število pripomb in 
predlogov z javne razprave o programskih zasnovah. Zaradi tega v precejšnjem 
številu usmeritev ne bo mogoče pripraviti vzgojnoizobraževalnih programov v 
celoti, kar seveda postavlja udeležence izobraževanja v teh programih v ne- 
gotov položaj, saj jim na začetku izobraževanja ne bi bili znani pogoji in možno- 
sti izobraževanja v izbrani stroki oziroma na izbranem področju dela. Poleg tega 
bi le delno oblikovani programi otežkočali uveljavljanje svobodne menjave dela. 

Na drugi strani se posledice še neuveljavljenih novih družbenoekonomskih 
odnosov kažejo v težavah pri opredeljevanju obsega usmerjenega izobraževanja, 
pri usklajevanju zmogljivosti in pri njihovi razporeditvi v skladu s potrebami 
združenega dela in družbe v celoti. 

Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je potrebno zagotoviti 
več časa za uveljavitev novih družbenoekonomskih odnosov in samoupravnih 
razmerij na področju vzgoje in izobraževanja, kar bo hkrati z nastajanjem in 
usklajevanjem planskih dokumentov za novo srednjeročno obdobje 1981—1985 
omogočilo zlasti temeljite j šo pripravo vseh vzgojnoizobraževalnih programov 
v celoti ter sporazumevanje o izobraževalnih zmogljivostih in njihovi raz- 
mestitvi. 

Izvršni svet z amandmaji k 215., 216. in 223. členu predloga zakona o usmer- 
jenem izobraževanju, ki ste jih prejeli z gradivom za današnje zasedanje, pred- 
laga glede postopnega uvajanja novih vzgojnoizobraževalnih programov v sred- 
njem oziroma visokem izobraževanju prožnejšo rešitev, s katero zakon zavezuje 
uporabnike in izvajalce, da začnejo uvajati nove programe v prve letnike sred- 
njih šol s šolskim letom 1981/82 oziroma v prve letnike višjih in visokih šol 
s šolskim letom 1985/86. Ta rešitev hkrati omogoča uporabnikom in izvajalcem, 
da na tistih področjih, kjer bodo zagotovili ustrezne pogoje, kot so vsi programi 
v usmeritvi, usklajena mreža šol in usposobljeni učitelji, začnejo uvajati nove 
vzgojnoizobraževalne programe s šolskim letom 1980/81 oziroma 1984/85. 
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Izvršni svet posebej poudarja, da predlagani amandmaji ne pomenijo od- 
laganje reforme, temveč so le izraz težnje, da z intenzivnim družbenopolitičnim 
in strokovnim delom zagotovimo postopno, toda učinkovito in uspešno praktično 
uveljavitev vseh načel preobrazbe vzgoje in izobraževanja, ki je v svojem naj- 
globljem bistvu sestavina, pogoj in rezultat širše družbene preobrazbe. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa. O amandmajih, ki jih je 
predložila medzborovska skupina delegatov, je razpravljala tudi Zakonodajno- 
pravna komisija Skupščine SR Slovenije ter <za svojega poročevalca določila 
tovarišico Bitenčevo. Prosim. 

Tina Bitenc-Pengov: Na kratko bi povedala samo to, da so vsi 
amandmaji Zakonodajnopravne komisije vsebovani v poročilu in dodatnem po- 
ročilu medzborovske skupine delegatov. 

Zakonodajnopravna komisija tudi soglaša z vsemi amandmaji, vsebovanimi 
v poročilu in dodatnem poročilu medzborovske skupine delegatov, in z amand- 
maji Izvršnega sveta z dne 8. aprila 1980. 

Glede 174. člena pa komisija podpira amandma medzborovske skupine dele- 
gatov, ne pa stališča Izvršnega sveta, pri čemer dodaja, da sta amandmaja vse- 
binsko identična, meni pa, da se vprašanje stopnje izobrazbe, ki je potrebna 
za vzgojnoizobraževalno delo, tako ali tako konkretno urejuje v samoupravnih 
splošnih aktih vzgojnoizobraževalnih organizacij glede na njihove dejanske po- 
trebe. Hvala lepa. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa. Pred1,nami je naloga, da 
odločamo o predloženih amandmajih. 

Menim, da s predlogi medzborovske skupine delegatov in s predlogi Iz- 
vršnega sveta soglašamo, problem je le 174. člen, v zvezi s katerim se stališči 
medzborovske skupine delegatov in Izvršnega sveta Skupščine SR Slcrvenije 
razhajata. 

Kot se spominjate, smo pri prvem delu te seje zaključiil načelno razpravo 
o predlogu zakona. O vloženih amandmajih nismo razpravljali, ker jih je bilo 
preveč, ampak smo imenovali medzborovsko skupino delegatov, da jih je uskla- 
dila s predlagateljem. To je storila, njeno poročilo smo slišali. Medzborovska 
skupina delegatov in predlagatelj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se, kot 
smo videli, nista uskladila samo glede amandmaja k 174. členu, o čemer se 
mora naša skupščina opredeliti. 

Kdo želi razpravljati v zvezi s tem? (Nihče.) Če ni razpravljalcev, predlagam 
naslednjo proceduro: 

Če bi se povsem dosledno držali poslovnika, bi morali sedaj glasovati o 
vsakem amandmaju posebej. Ker se v zvezi s predloženimi amandmaji ni pri- 
glasil k razpravi noben delegat, menim, da lahko glasujemo posebej o 174. členu, 
ker imamo pač dva predloga, in nato hkrati o vseh drugih amandmajih. Kdor 
soglaša s takšno poenostavitvijo procedure, naj prosim dvigne roko! (Večina 
delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (6 delegatov.) 
Hvala lepa. 

Ugotavljam, da smo sprejeli proceduro, kot sem jo predlagal. 
Pričenjam razpravo v zvezi z amandmajem k 174. členu, kot ga je pred- 

ložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Prosim, kdo želi razpravljati? 
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Leon Čelik: Prihajam iz občine Ljubljana-Vič-Rudnik. 
174. člen se v predlogu zakona glasi: »Vzgojitelj je lahko, kdor ima najmanj 

višjo strokovno izobrazbo.« Amandma medzborovske skupine delegatov je v 
tem, da se črta beseda »najmanj« in se pred besedami »višjo strokovno izobraz- 
bo« dodata besedi »visoko ali«, tako da se člen glasi: »Vzgojitelj je lahko, kdor 
ima visoko ali višjo strokovno izobrazbo.« Člen, kot je zapisan, se sedaj razume 
tako, da sta možni izobrazbi visoka in višja od visoke, to pa verjetno ni bilo 
mišljeno. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? 
Prosim. 

Andrej Drobnič: Menim, da je stališče medzborovske skupine dele- 
gatov korektno. Oblika člena, kot so jo predlagali, mi zelo ugaja. Po mojem 
mnenju je amandma povsem redakcijskega značaja in oba predloga pravzaprav 
povesta isto. Bolj pa mi ugaja oblika, v kateri ta člen predlaga medzborovska 
skupina delegatov in bom za to tudi glasoval. 

Predsednik Natan Bernot: Ali lahko predstavnik predlagatelja po- 
novno razloži, zakaj zanj amandma medzborovske skupine delegatov k 174. členu 
predloga zakona ni sprejemljiv? Prosim, tovariš Miklavc. 

Jože Miklavc: Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet ocenjuje 
dikcijo, ki jo predlaga medzborovska skupina delegatov, da je vzgojitelj lahko, 
kdor ima visoko ali višjo strokovno izobrazbo, v bistvu kot precedens za to, 
da bi v samoupravnih splošnih aktih in v vzgojnih programih domov za učence 
opredelili, da je za vsa dela vzgojiteljev potrebna visoka strokovna izobrazba, 
kar bi pravzaprav pomenilo avtomatično priznanje visoke izobrazbe vsem de- 
lavcem, ki v domovih opravljajo vzgojiteljsko delo. Na takšno potencialno 
nevarnost nas opozarja dosedanja praksa ustavnih sodišč, ki so v vseh podobnih 
primerih razsodila v korist delavcev, ki so bili razporejeni na takšna dela, pač 
v skladu z načelom zakona o združenem delu, da se delo plača po opravljenem 
delu, in sicer tako, kot je njegova težavnost opredeljena v samoupravnih sploš- 
nih aktih organizacije. 

Izvršni svet s svojo dikcijo ne onemogoča, da uporabniki in izvajalci do- 
ločijo vzgojna dela v domovih, ki zahtevajo visoko strokovno izobrazbo, manj 
pa omogoča avtomatično priznavanje visoke strokovne izobrazbe delavcem, ki 
zdaj opravljajo delo v domovih za učence, pa imajo samo srednjo strokovno izo- 
brazbo. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa. Bo še kdo razpravljal v zvezi 
s tem členom? Prosim. Tovariš Majdič, predsednik Zbora uporabnikov Skup- 
ščine Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Cveto Majdič: Delegate bi rad opozoril, naj pozorno razmislijo o tem, 
kar je pravkar obrazložil predlagatelj. Ni namreč kar tako enostavno reči, da se 
za določena opravila zahteva višja ali visoka izobrazba. Zavedati se moramo, 
da lažje preidemo iz nižjega na višje kot obratno. Visok start nam onemogoča 
kakršenkoli kasnejši popravek navzdol. Kdor se s tem ukvarja, dobro ve, kako 
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to je. Predlagam, da startamo nižje, pa bomo kasneje popravili, če bomo ugo- 
tovili, da je tako bolje za nadaljnji razvoj. 

Predsednik Natan Bernot: Zeli še kdo razpravljati? Prosim. 

Zvonimir Berlot: Amandma Izvršnega sveta je vsebinsko širši od 
tistega, ki ga je predlagala medzborovska skupina delegatov. Če je določena 
najnižja potrebna stopnja izobrazbe, dopušča to več možnosti kot določitev samo 
dveh kategorij, kar je s svojim amandmajem storila medzborovska skupina 
delegatov. Če si ogledamo stvari, ki se pletejo v zvezi z domovi, ni rečeno, da 
ne bomo čez kakšnih pet let potrebovali v domovih tudi kakšnega doktorja, če 
po domače povem. Treba je upoštevati tudi nas uporabnike, ne le izvajalce. 

Predsednik Natan Bernot: Še kdo želi sodelovati v razpravi? (Nihče.) 
Če ni več razpravljalcev v zvezi s 174. členom predloga zakona o usmerjenem 
izobraževanju, dajem na glasovanje predlog Izvršnega sveta, da se ne sprejme 
amandma medzborovske skupine delegatov k 174. členu, ampak prvotno bese- 
delo v predlogu zakona, ki se glasi: »Vzgojitelj je lahko, kdor ima najmanj višjo 
strokovno izobrazbo.« 

Kdor je za tak 174. člen, naj prosim dvigne roko! (Večina delegatov dvigne 
roko.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (6 delegatov se je vzdržalo 
glasovanja.) Hvala lepa. 

Ugotavljam, da je Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije sprejela 
174. člen predloga zakona o usmerjenem izobraževanju v besedilu, kot ga je 
predlagal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in kot ga vsebuje predlog zakona. 

Prehajamo na razpravo o ostalih amandmajih k predlogu zakona. Kdo želi 
razpravljati? Prosim. 

Andrej Zižmond : Mislim, da so v celoti vprašljive vse spremembe 
oziroma amandmaji k členom poglavja o pogojih za vključitev v izobraževanje, 
še zlasti ukinitev nadaljevalnega izpita. 

Medzborovska skupina delegatov z amandmajem predlaga novo dikcijo zad- 
njega odstavka 68. člena, ki se glasi: »Z vzgojnoizobraževalnim programom za 
pridobitev višje ali visoke strokovne izobrazbe se lahko določi, da morajo tudi 
kandidati, ki so končali izobraževanje po ustreznem predhodnem programu, 
s preizkusom znanja dokazati, da obvladajo znanja iz posameznih predmetov 
ali skupin predmetov.« Prav tako se v 45. člen predloga zakona vključujejo 
pogoji, ki jih mora izpolniti kandidat za pridobitev izobrazbe. Vse to omogoča 
posebnim izobraževalnim skupnostim pri stranskih vratih ponovno uveljavljati 
mature oziroma diplome, po drugi strani pa uvajati institucijo sprejemnega iz- 
pita v visoko šolstvo — tega res ne moremo drugače imenovati — ki ga v Slo- 
veniji nismo nikoli imeli. 

Postavljam naslednje vprašanje. Če smo dejali, da je pogoj za vključitev 
v visoko izobraževanje končan ustrezen vzgojnoizobraževalni program oziroma 
preizkus znanja, če kandidat tega programa ni končal, zakaj sedaj poudarjamo, 
da se lahko tudi za tiste, ki so končali ustrezen predhodni program, uveljav- 
ljajo preizkusi znanja. Obrazložitev, ki je bila podana, me ne more prepričati 
in bojim se, da bodo vse posebne izobraževalne skupnosti na svojih skupščinah 
slej ko prej prejele stališča, da morajo vsi kandidati za vpis v višje in visoke 
šole opravljati ta sprejemni izpit. Prišlo bo do situacije, kakršno poznamo v 
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drugih republikah ob prehodu iz srednjega v visoko izobraževanje in ki je ni 
rešilo niti usmerjeno izobraževanje na Hrvaškem in v Srbiji. Pokazalo se je 
namreč, da sprejemni izpiti v kakršnikoli obliki ne doprinesejo niti k ustrez- 
nejšemu vključevanju v visokošolsko izobraževanje niti k večji učinkovitosti 
študija. Hrvaški študij je mnogo manj učinkovit od slovenskega kljub stihiji, 
ki vlada pri nas ob prehodu iz srednjega v visoko šolstvo. 

Ce že soglašamo z ukinitvijo nadaljevalnega izpita, pa menim, da zadnjega 
odstavka 68. člena, kot ga predlaga medzborovska skupina delegatov in sem 
ga preje citiral, ne moremo sprejeti. 

Mislim, da bi bilo nasploh potrebno malo več razpravljati o tej koreniti 
spremembi v poglavju o pogojih za vključitev v izobraževanje in vseeno po- 
novno pretehtati, ali je pametno institucijo nadaljevalnega izpita, ki je bila 
ena od kompromisnih rešitev in sprejeta ter vključena v predlog zakona na 
osnovi javne razprave ob osnutku, v celoti črtati iz zakona. 

Predsednik Natan Bernot: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ni 
razpravljalcev, predlagam, da glasujemo o amandmajih Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije k 215., 216. in 223. členu v besedilu, kot se glasi v gradivu, 
ki smo ga prejeli na današnjem zasedanju. Glasujemo o vseh treh amandmajih 
hkrati. Kdor je za te amandmaje Izvršnega sveta, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije soglasno 
sprejela amandmaje Izvršnega sveta k 215., 216. in 223. členu predloga zakona. 

Na glasovanje dajem amandmaje medzborovske skupine delegatov v bese- 
dilu, kot se glasijo v poročilu z dne 1. aprila 1980, ter amandmaje, ki jih je 
medzborovska komisija predlagala v svojem dodatnem poročilu z dne 8. aprila 
1980, ki pomenijo spremembe glede na amandmaje iz prvotnega poročila k 45., 
64. a, 66., 68., 69., 99. in 182. členu. Opozarjam, da smo o amandmaju k 174. členu 
že glasovali in sprejeli predlog Izvršnega sveta. 

Kdor je za te amandmaje medzborovske skupine delegatov, naj prosim 
dvigne roko! (Večina delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je 
kdo vzdržal? (4 delegati.) Hvala lepa. 

Sedaj moramo glasovati še o predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju 
v celoti. Kdor je za predlog zakona o usmerjenem izobraževanju skupaj z 
amandmaji, ki smo jih sprejeli na današnji seji, v celoti, naj prosim dvigne roko! 
(Večina delegatov dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(5 delegatov.) Hvala lepa. 

O izidu glasovanja o predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju v Skup- 
ščini Izobraževalne skupnosti Slovenije bom obvestil predsednika Zbora občin 
in predsednika Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije. Ker bo zakon 
sprejet, ko ga bodo vsi zbori sprejeli v enakem besedilu, moramo počakati na 
izid glasovanja na drugih dveh zborih, saj bo v primeru eventualnih razhajanj 
potreben usklajevalni postopek. Ce bo prišlo do usklajevanja, bosta pri tem 
sodelovala naša delegata v medzborovski skupini, tovarišica Olga Krsnik in 
tovariš Jože Deberšek. 

Ker ostala dva zbora Skupščine SR Slovenije še nista opravila glasovanja 
o predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju, odrejam odmor do 12.30. Opo- 
zarjam delegate, naj se zavedajo svojih dolžnosti in pravočasno pridejo na 
nadaljevanje seje, da ne bo prišlo do problema nesklepčnosti. 
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Po dogovorjenem odmoru je Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 
nadaljevala s sejo. 

Predsednik Natan Bernot: Tovarišice in tovariši delegati! Obveščam 
vas, da je Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejel zakon o usmerjenem izo- 
braževanju v enakem besedilu kot Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije. 
Po usklajevalnem postopku je v enakem besedilu sprejel zakon tudi Zbor zdru- 
ženega dela. 

S tem je postopek enakopravne obravnave in sklepanja skupaj z zbori 
Skupščine SR Slovenije o predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju 
opravljen. 
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14. Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa druge 
faze graditve, adaptacije in modernizacije zaščitnih objektov za potrebe 
zveznih organov v obdobju od leta 1981 do leta 1985 .    44 
 ) j" i • '.- lil.' 

15. Predlog družbenega dogovora o enotnih temeljih za klasifikacijo pokli- 
cev in strokovne izobrazbe   45 

Govornika: 
Franc Cvetko . . . . . . . . .        45 
Peter Winkler . . .... . .       • • • 46 

16. Volitve in imenovanja: 
  predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Odbora za družbeno- 

politični sistem Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ... 47 
predlog odloka o imenovanju članov sveta Narodne banke Slovenije 47 



— predlog odloka o imenovanju viceguvernerja Narodne banke Slo- 
venije     47 

17. Predlogi in vprašanja delegatov    47 

Govornika: 
Metod Kovač  48 
Franc Fašalek   49 

18. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju 50 

Govornik: 
Vili Vindiš  50 

34. seja — nadaljevanje 9. aprila 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter 
poročilo te komisije       51 

Govornik: 
Marjan Jurjec . . . . >,  51 

Dnevni red: 

1. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju 52 

Govorniki: 
Janko Muiraus   .   -  52 
Majda Poljanšek    56 
Breda Kolarič-Lah . .  ,  ...... .    60 
Franc Cvetko     .     . 61 
Mirko Vintar     61 
Stanko Jaki  '   61 
Bojan Bratina          62 
Irena Kernel     62 
Vilma Manček   ^. . .     63 
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35. seja — 2. aprila 1980 N 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter 
poročilo te komisije     66 

Govornik: 
Slavka Jerman    67 

III 



Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 35. seje Zbora združenega dela  

2. Poročilo o poteku planskih aktivnosti in o problemih usklajevanja raz- 
voja v SR Sloveniji . . . .  

Govorniki: 
Jože Rožman    
Marija Kolenc   
Franc Mataus    
Marija Masnec   
Jakob Berič    
Prane Vehovar  
Božo Vogrinec    
Ivica Kavčič   
Janko Buh .    

3. Informacija o uresničevanju nalog in usmeritev iz resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1980   

G ov orn iki: 
Dušan Čehovin   
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Boris Vidic   
Franc Čargo    
Ludvik Merklin     
Franc Mataus   • 
Jelka Tušar   
Ivica Kavčič   
Zorko Debeljak ' • • 
Jože Hujs   
Ivica Kavčič . . . .      

4 Informacija o nekaterih negativnih pojavih na področju zaposlovanja 
in osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu 
pri delu     

Govorniki: 
Andrej Grahor '  
Vinko Kastelic    
Rudi Dobčnik    
Ivica Kavčič    
Franci Polak  
Andrej Grahor   

5. Informacija o uresničevanju srednjeročnega načrta in nekaterih pro- 
blemih slovenskega turizma in predlog za izdajo zakona o turistični 
dejavnosti   

Govorniki: 
Pavel Dimitrov     . . . 
Jelka Tušar   
Marjan Pelhan    
Vincenc Resman  
Boris Leiner   
Franci Polak  
Viktor Korenčan   •    
Franc Razdevšek    • • • 

6. Predlog zakona o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz vlaganj v ener- 
getske objekte   

Govornik: 
Marko Vraničar   
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7. Nadaljevanje razprave o poročilu o poteku planskih aktivnosti in pro- 
blemih usklajevanja razvoja v SR Sloveniji in o informaciji o uresniče- 
vanju nalog in usmeritev iz resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije v letu 1980     119 

Govornik: 
Gojmir Vizovišek    119 

8. Predlog zakona o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v 
republiški sklad skupnih rezerv za leto 1979 za zavezance, ki niso skle- 
nili samoupravnega sporazuma    120 

9. Predlog za izdajo zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj 
in stavb v SR Sloveniji v letu 1981 121 

Govornik: 
Franta Komel • 121 

10. Nadaljevanje razprave o informaciji o nekaterih negativnih pojavih na 
področju zaposlovanja in o osnutku zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o varstvu pri delu    122 

Govornik: 
Anton Jelenko  122 

11. Nadaljevanje razprave o informaciji o uresničevanju srednjeročnega 
načrta in nekaterih problemih slovenskega turizma in o predlogu za 
izdajo zakona o turistični dejavnosti 124 

Govornik: 
Vlada Sever .   • 124 

12. Soglasje k uvedbi nove smeri visokošolskega študija in k dopolnitvam 
statuta visokošolske temeljne organizacije za agronomijo Biotehnične 
fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani 125 

13. Soglasje k statutom visokošolskih temeljnih in visokošolske delovne 
organizacije ter o potrditvi samoupravnega sporazuma o združitvi v 
visokošolsko delovno organizacijo Visoka tehnična šola v Mariboru . . 126 

14. Predlog periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela Skupšči- 
ne SR Slovenije za drugo trimesečje 1980     126 

15. Predlogi in vprašanja delegatov  127 

Govorniki: 
Jože Miklavc 127 
Marko Vraničar    129 
Cvetka Selšek  130 

36. seja — 25. aprila 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter 
poročilo te komisije • 134 

Govornik: 
Janez Vilar . 135 



Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 36. seje Zbora združenega dela ....... 136 

2. Odobritev zapisnikov 34. in 35. seje Zbora združenega dela 138 

3. Analiza družbene reprodukcije, sredstev za reprodukcijo in akumula- 
tivne sposobnosti in uresničevanje »-Stališč in priporočil Zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije o nadaljnji aktivnosti pri sprejemanju 
periodičnih in zaključnih računov« za leto 1979 in obravnava poročila 
o aktivnosti Zveze sindikatov Slovenije pri obravnavanju rezultatov 
poslovanja in gospodarjenja v letu 1979 in pripravi planov za leto 1980 
v organizacijah združenega dela 138 

Govorniki: 
Jože Novinšek .    139 
Emil Šuštar 1 142 
Rudi Šepič     147 
Roni Nemec 1 149 
Alfijo Kocjančič .     ■   • • 150 
Janko Bedrač       150 
Tanja Sarec . ■ 152 
Ivan Klobčar    153 
Viktor Seitl ■ 154 
Ivica Kavčič .     156 
Ivanka Šulgaj   156 
Edo Lenarčič   158 
Janko Muraus  1 160 
Jože Udovič   162 
Miran Vidic   163 
Andrej Kržič     164 
Ivan Godec     166 

4. Predlog zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letu 1980 in letu 
1981  167 

Govorniki: 
Dušan Stanjko . . . . . .... . . . . . . •   167 
Francka Herga    168 
Tone Kugonič    ■ 169 
Dušan Sinigoj   169 
Milica Ozbič  170 
Tone Kugonič   172 

5. Predlog zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev zaklo- 
nišč za republiške organe in organizacije v obdobju od leta 1981 do 
leta 1990   .....   172 

Govornika : 
Franc Cvetko . . . .'   • 173 
Miran Bogataj   173 

6. Predlog zakona o obveznem posojilu za izpolnitev obveznosti SR Slo- 
venije za vračanje anuitet za kredite, dane Socialistični avtonomni 
pokrajini Kosovo iz sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju 
do leta 1980   .175 

7. Predlog zakona o zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo 175 

Govornik: 
dr. Vladimir Fatur    175 

VI 



I 

8. Predlog odloka o sestavi republiških komitejev 177 

Govorniki : 
Jože Pacek     177 
Ernest Noč    179 
Jože Pacek   179 
Tanja Sarec 180 

9. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi in o 
razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in 
organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih 
skupnosti v SR Sloveniji za leto 1980    181 

10. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom 
SFR Jugoslavije in vlado Kanade o zavarovanju investicij 181 ' 

11. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom 
SFR Jugoslavije in mednarodnim centrom za podjetja v družbeni last- 
nini v državah v razvoju, o sedežu mednarodnega centra za podjetja 
v družbeni lastnini v državah v razvoju 182 

12. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o dovolitvi začasnega kredita SR 
Bosni in Hercegovini za obnovo objektov, ki jih je poškodoval potres 
v dneh 26. in 27. oktobra 1969    182 

13. Osnutek zakona o dajanju kreditov za obratna sredstva železniškim in 
transportnim organizacijam združenega dela     183 

Govornik: 
Jurij Pirš  I83 

14. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o javnih cestah z osnut- 
kom zakona    184 

Govornik: 
Ivan Kastrevc   185 

15. Osnutek zakona o družbeni kontroli cen .     185 

Govorniki: 
Borut Šnuderl     135 
Rudi Sepič  •....!!!!!!! 189 
Ernest Noč !•!!!!."! 190 
Slavko Rajh 190 
Olga Štempihar ... . 191 
Ivan Ahlin ...!!!!!!!! 191 
Andrej Kržič   191 

16. Predlog za izdajo zakona o kompenzacijah   193 

Govornik: 
Borut Snuderl  ig3 

17. Predlog za izdajo zakona o igrah na srečo   

Govornika: 
Francka Ovsenik  X95 
Franc Mermal i . i !.!!!!.!!! 195 

18. Predlog za izdajo zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji 
in o ukrepih za varnost jedrskih naprav 196 

Govornik: 
dr. Anton Fazarinc . . . . . . ... . . .... . . . .   igg 
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19. Nadaljevanje razprave o analizi družbene reprodukcije, sredstev za 
reprodukcijo' in akumulativne sposobnosti in o uresničevanju stališč 
in priporočil Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije o nadaljnji 
aktivnosti za sprejemanje periodičnih in zaključnih računov za leto 1979 
in o obravnavi poročila o aktivnosti Zveze sindikatov Slovenije pri 
obravnavanju rezultatov poslovanja in gospodarjenja v letu 1979 in o 
pripravi planov za leto 1980 v organizacijah združenega dela 197 

Govornik: 
Ivan Zelenšek   197 

20. Predlog za izdajo zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah ..... 199 

Govornika: 
Janez Plevnik . . . .     199 
Francka Ovsenik , 199 

21. Osnutek dogovora socialističnih republik in socialističnih avtonomnih 
pokrajin o skupnih temeljih vzgojno-izobraževalnega sistema .... 200 

Govornik: 
Olga Stempihar 200 

22. Predlogi in vprašanja delegatov ■ 201 

Govorniki: 
Milica Ozbič   201 
Andrej Miklavčič  203 
Cvetka Selšek   205 
Andrej Grahor . . •. .  207 
Emil Tomažič   208 
Ivica Kavčič     210 
Franc Cargo    ■ 210 

37. seja — 28. maja 1980 

Pred dnevnim redom: 
\ , 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije  211 

Govornik: 
Miroslav Brečko  212 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 38. seje Zbora združenega dela   213 

2. Odobritev zapisnika 36. seje Zbora združenega dela 215 

3. Predlog zakona o priložnostnih kovancih 215 

4. Osnutek zakona o sredstvih za odpravo posledic potresa, ki je 15. aprila 
1979 prizadel območje določenih občin SR Bosne in Hercegovine in SR 
Hrvatske    215 
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5. Osnutek zakona o plačevanju posebne takse na uvoženo blago 216 

6. Osnutek zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih 
odhodkoy federacije za leto 1980 in osnutek odloka o spremembah 
odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se 
v letu 1980 odstopijo interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske od- 

7. Osnutek zakona o skupnem znesku sredstev za financiranje programa 
graditve in modernizacije tehnične baze Radia Jugoslavije, v obdobju 
od leta 1981 do 1990, s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku 
usklajevanja    216 

Govornik : 
Rudi Kropivnik  217 

8. Zaključni račun Narodne banke Jugoslavije za leto 1979   218 

9. Finančni načrt Narodne banke Jugoslavije za leto 1980   219 

10. Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije 
za leto 1979       1 219 

Govorniki: 
Jože Pacek  219 
Milan Tepej   221 
Franc Mali    222 
Jože Pacek  222 

11. Osnutek zakona o vpisu v sodni register 224 

Govornik: 
Jože Pacek  225 

12. Predlog za izdajo zakona o postopku sprejemanja začasnih ukrepov 
družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine .... 226 

Govorniki : 
Edvard Gale     226 
Jože Lesar  228 
Milutin Mužič   230 
Tomislav Majer  231 
Silva Jelenko  232 

13. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kme- 
• tijskih zemljiščih, z osnutkom zakona  233 

Govorniki : 
Jože Maljevič   233 
Ivo Marenk '   234 
Francka Herga   234 
Jože Maljevič -    235 
Franc Smajdek   236 
Katarina Bokan  236 
Alojz Frangež . . • 237 
Milan Žolnir 239 
Darko Kranj c • ' 239 
Henrik Janko 240 
Jožica Mlakar 240 
Ivo Marenk     241 
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14. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o inter- 
vencijah v kmetijstvu in porabi hrane     242 

Govorniki : 
Ivo Marenk 242 
Milan Zolnir ; 244 
Franc Nelec  246 
Tone Robič  249 
Jože Punčuh   . 251 
Jožica Mlakar   252 
Slavko Slemnik  253 
Franc Fašalek    254 
Henrik Spindler 255 
Francka Herga   255 
Janko Bukovec   .    256 
Miroslav Brečko 257 
Ivo Marenk   ■   257 
Jože Maljevič 259 
Francka Herga   260 
Jože Punčuh  260 
Franc Fašalek    261 
Milica Ozbič 261 
Franc Fašalek    264 
Jožica Mlakar 264 

15. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o var- 
nosti cestnega prometa, z osnutkom zakona 264 

16. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ure- 
ditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa . . . 265 

Govornik: 
Bogdan Benčič  265 

17. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1980, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma 266 

18. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prenosu denar- 
nih sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki 
Slovenije    .       266 

19. Predlog dogovora o temeljih davčnega sistema   266 

20. Osnutek dogovora o usklajevanju ukrepov davčne politike pri davku 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 267 

Govornika: 
Draga Žagar     267 
Milica Ozbič  268 

21. Zaključni račun Narodne banke Slovenije za leto 1979   270 

22. Finančni načrt Narodne banke Slovenije za leto 1980   270 

Govorniki: 
Romana Krevh  270 
Martin Skofljanec    271 
Romana Krevh    271 
Milan Tepej   271 
Martin Skofljanec 272 
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23. Samoupravni sporazum o osnovah in merilih za pridobivanje in raz- 
porejanje dohodka delovne skupnosti služb Skupščine SR Slovenije . . 272 

Govornik: 
Vasilij Polič    272 

24. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Celju ..... 273 
— predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Mariboru . . . 273 
— predlog odloka o razrešitvi in imenovanju javnega tožilca Višjega 

javnega tožilstva v Ljubljani 273 

25. Predlogi in vprašanja delegatov   274 

G o vorni ka: 
Avgust Metlika 274 
dr. Vladimir Fatur 275 

Zbor občin 

33. seja — 25. marca 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije   278 

Govornik: 
Jože Konc   279 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 33. seje Zbora občin 280 

2. Odobritev zapisnika 32. seje Zbora občin    281 

3. Predlog zakona o usmerjenem izobraževanju 281 

Govorniki: 
Leopold Kej žar    281 
dr. Lojze Ude   287 
Peter Tulipan  291 
Niko Lukež   292 
Alojz Strmole  293 
Janez Arsenjuk  294 
Cvetko Gatnik  295 
Marko Kobe 296 
Leopold Kejžar   , 296 
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4. Predlog zakona o skupnostih socialnega varstva .   299 

G ovornika: 
Božidar Tvrdy   ^99 
Kristina Šmid  

5. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o reva- 
lorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni 
lastnini, z osnutkom zakona    301 

Govornika: 
Alojz Strmole- ' ' ' " ' ?ni 
Maver Jerkič    

6 Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osno- 
vah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje 
samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti 
v letih 1975 do 1980     302 

Govorniki: 
Margareta Marjetic    • 302 

Anton Bolko  303 

Cvetko Gatnik  304 

Peter Tulipan   305 
Magda Groboljšek  305 

7. Predlog za izdajo zakona o republiški inšpekciji za ekonomske odnose 
s tujino   306 

Govornik: 
Metod Kovač  3®® 

8. Predlog za izdajo zakona o vodnem prispevku za leto 1980, ki ga pla- 
čujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, z osnut- 
kom zakona  

9. Predlog odloka o usmeritvi dela depozitov družbenopolitičnih skupnosti 
pri Narodni banki Slovenije (letališka infrastruktura) 309 

Govornika: 
Jože Vilfan    .309 
Igor Vandot  309 

10. Predlog odloka o usmeritvi dela depozitov družbenopolitičnih skupnosti 
pri Narodni banki Slovenije (Izseljenska matica) 310 

11. Predlog odloka o financiranju programa vzpostavitve in organizacije 
republiške osnovne mreže merilnih postaj za varstvo zraka na območju 
SR Slovenije  31® 

Govornik: 
Srečko Brus  310 

12. Predlog odloka o organizaciji in delu služb Skupščine SR Slovenije . . 311 

Govornik: 
Milojka Modrijan 312 

13. Predlog družbenega dogovora o enotnih temeljih za klasifikacijo pokli- 
cev in strokovne izobrazbe 313 



Govornik: 
Leopold Kejžar    313 

14. Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev ža financiranje programa druge 
faze graditve, adaptacije in modernizacije zaščitnih objektov za po- 
trebe zveznih organov v obdobju od leta 1981 do leta 1985  314 

15. Predlog zakona o ratifikaciji evropskega sporazuma o glavnih medna- 
rodnih prometnih žilah   314 

Govornika: 
Cvetko Gatnik    „i c 
Franjo Lunder  .............. 315 

16. Volitve in imenovanja: .  3jg 

Govornik: 
Franjo Turk . . . "  316 
— predlog odloka o imenovanju viceguvernerja Narodne' banke Slo- 

venije   317 
— predlog odloka o imenovanju članov sveta Narodne'ban'ke Slovenije* 317 

Govornik: 
Angela Podlesek    317 

17. Predlogi in vprašanja delegatov     

Govorniki : 
Metod Kovač  3ig 
Zvone Kovič . . . . . . ... . . . . . . . . . ' ' ' ' ' ' 31g 
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Branko Mahne   322 

33. seja — nadaljevanje 9. aprila 1980 

Pred dnevnim redom: 
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Jože Konc   . .. ..    323 
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Jernej Rovšek  ',  
Niko Lukež i i'/!.'.*.'!."'' 328 
Janez Arsenjuk ^ | ' 000 
Cvetko Gatnik . . .. . . . . ... . .. . .. .. 333 
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Anton Bolko  333 
Marko Kobe     
Ivan Camžek  ^ 
Leopold Kej žar   • ^ 
Niko Lukež  d 

34. seja — 2. aprila 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije 338 

Govornik: 
Franc Češarek     339 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 34. seje Zbora občin   340 

2. Poročilo o poteku planskih aktivnosti in o problemih usklajevanja raz- 
voja v SR Sloveniji 1   341 

Govorniki: 
Dimitrij Živec . . 
Ladislav Tkavc . 
Valentin Čelik . . 
Mirjam Jan-Blažič 
Alenka Bonajo . . 
Vinko Bah .... 
Vera Gradišar . . 
Živko Pregl . . . 
Marjan Mali . . . 
Tone Kranj c . . . 

3 Informacija o uresničevanju nalog in usmeritev iz resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1980   353 

Govorniki: 
Tone Kranjc . . 
Franc Vrviščar 
Jože Lindič . . 
Tatjana Stirn . 
Vinko Bah . . . 
Franc Novak 
Valentin Čelik . 
Karel Sukič . . 
Alenka Markič 
Mirko Žlender . 

4. Informacija o uresničevanju srednjeročnega načrta in o nekaterih pro- 
blemih slovenskega turizma in predlog za izdajo zakona o turistični 
dejavnosti  

Govorniki: 
Leopold Krese ' ' ' ' Inl 
Andrej Babič d'° 

. 342 

. 343 

. 344 

. 345 

. 346 
. 348 
. 348 
. 350 
. 352 
. 352 

353 
355 
358 
358 
359 
360 
361 
362 
364 
365 

XIV 



I 

Jaka Demšar     372 
Viktor Mravljak . . 374 
Danilo Sbrizaj • 374 
Franc Novak   . . ■. 377 
Boris Oitzl   -. 377 
Dušan Dolinar • • 378 
Andrej Petelin   •. . 382 
Rado Lipičar  ■. 384 

5. Nadaljevanje razprave o poročilu o poteku planskih aktivnosti in o pro- 
blemih usklajevanja razvoja v SR Sloveniji   386 

i ' - 
Govornik: 
Karel Sukič     . . .   386 

6. Nadaljevanje razprave O informaciji o uresničevanju nalog in usmeritev 
iz resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v 
letu 1980    387 

Govorn ika : 
Karel Sukič  387 
Vinko Bah    387 

7. Predlog za izdajo zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stano- 
vanj in stavb v SR Sloveniji v letu 1981 ...'.. 388 

Govornik: 
Milojka Virant    388 

8. Predlog zakona o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz vlaganj v 
energetske objekte     .... 389 

Govornik: 
Olga Marinko    389 

9. Predlog zakona o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v 
republiški sklad skupnih rezerv za leto 1979 za zavezance, ki niso spre- 
jeli samoupravnega sporazuma   394 

Govornik: 
Slavko Polanič     394 

10. Soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta visokošolske temeljne 
organizacije združenega dela za agronomijo Biotehniške fakultete Uni- 
verze Edvarda Kardelja v Ljubljani   . 395 

11. Soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta visokošolske delovne 
organizacije Visoke tehnične šole v Mariboru ter statutov njenih temelj- 
nih organizacij in k samoupravnemu sporazumu o združitvi v Visoko 
tehniško šolo v Mariboru  395 

12. Predlog periodičnega delovnega načrta Zbora tofečin Skupščine SR Slo- 
venije za drugo trimesečje 1980 . . . • 396 

Govornika: 
Ladislav Tkavc    397 
Stanislav Lebar . .       . . . 397 

13. Predlogi in vprašanja delegatov  398 

Govornika: 
Olga Marinko • 398 
Dušan Firib    401 
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14. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o določitvi stopnje za zdru- 
ževanje sredstev rezerv v republiški sklad skupnih rezerv za leto 1979 
za zavezance, ki niso sprejeli samoupravnega sporazuma ........ 402 

35. seja — 25. aprila 1980 

  . , ■ . ii.: ■.- t',i; ;; ■; v ;.v; - 
Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije' za Verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo t^ k^nriisije . . , . ~ , , ... . . ..... . . 403 
_ ■ 'i f.J- 4. i'. i : Govornik: , 
Vladimir Janjič   404 

Dnevni red: , . 

1. Določitev dnevnega reda 35. seje Zbora občin . .     . 405 

2. Odobritev zapisnikov 33. in 34. seje Zbora občin . . . ...... . . . 407 

3. Analiza družbene reprodukcije, sredstev za reprodukcijo in akumula- 
tivne sposobnosti , . . .......     . 407 

Govorniki: 
Zdravko Praznik   407 
Anton Počkaj . ...... . . ........... . . . ... . . 412 
Jernej Rajer      413 
Stane Kromar . .     . 414 
Tone Kranjc . , . » . . .     417 

. Zdravko Praznik . . . . ... . . .   418 

4. Osnutek zakona o družbeni kontroli cen .>.... . . . 419 

Govorniki; 
Aleksander Skraban' . . . i . . : . :  419 
Marija Mencin . . ... . .... . . .     423 

i.'1*- . Ludvik Stopar . .    . . i. . V1. . . . . .... ... ... . 424 
Albin Kladnik     424 
Gorazd Marinček . . . .      425 
Anton Jurša . . .• i . •. . . . .   425 
Aleksander Škraban . . . ;■ . .....   426 

5. Nadaljevanje razprave o analizi družbene reprodukcije, sredstev za 
reprodukcijo in akumulativne sposobnosti   427 

. ... . C i' ■. ' 
Govornik: 
Franc Strakl       427 

6. Predlog za izdajo zakona o kompenzacijah .     428 

Govornik: 
Aleksander Skraban  428 

7. Predlog zakona o obveznem posojilu za izpolnitev obveznosti SR Slo- 
venije za vračanje anuitet za kredite, dane ŠAP Kosovu iz sklada 



federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in avtonomnih pokrajin v dobi do leta 1980    430 

Govornik: 
Slavko Polanič 4530 

8. Predlog zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letu 1980 in 
letu 1981  •    •   . . 431 

Govornika : 
Slavko Polanič . ... i' ..... . 431 
Franc Kadiš •  432 

9. Predlog zakona o zavarovanju odgovornosti za jedrsko Škodo 433 

Govornika: • ■ ■ ' 
MatkoPohar  .......... ■ • • • ^33 
Franc Strakl ■ • • •   4*>4 

10. Predlog odloka o sestavi republiških komitejev ............ 434 

Govornik: 
Jelka Pečar  434 

11. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi in o 
razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in 
organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih 
skupnosti v SR Sloveniji za leto 1980    438 

Govornika: 
Feliks Taciga   ■ •   438 
Mihajlo Madžarovic     439 

12. Predlog za izdajo zakona o igrah na srečo   439 

Govorniki: 
Gorazd Marinček     . . .   440 
Zvonko Draksler   .   440 
Feliks Taciga   441 

13. Predlog za izdajo zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji 
in o ukrepih za varnost jedrskih naprav  443 

Govornik: 
dr. Vinko Ravnikar 443 

14. Predlog za izdajo zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah 444 

Govornik: 
Slavica Robida     , 444 

15. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o javnih cestah, z osnut- 
kom zakona  445 

16. Osnutek dogovora socialističnih republik in socialističnih avtonomnih 
pokrajin o skupnih temeljih, vzgojno-izobraževalnega sistema .... • 445 

Govornika: 
Marj an Jelen  445 
Kristina Kobal         • 447 .> v'-' 
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17. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom 
SFRJ in vlado Kanade o zavarovanju investicij   447 

18. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o dovolitvi začasnega kredita SR 
Bosni in Hercegovini za obnovo objektov, ki jih je poškodoval potres 
v dneh 26. in 27. oktobra 1969  448 

19. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom 
SFRJ in mednarodnim centrom za podjetja v družbeni lastnini v drža- 
vah v razvoju, o sedežu mednarodnega centra za podjetja v družbeni 
lastnini v državah v razvoju 448 

20. Osnutek zakona o dajanju kreditov za obratna sredstva železniškim 
transportnim organizacijam združenega dela 449 

21. Predlogi in vprašanja delegatov   449 

Govorniki: 
Andrej Miklavčič .   449 
Samo Zupančič . . »  451 
Tone Kranjc     453 
Samo Zupančič  453 
Silva Jereb     453 

22. Predlog zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev zaklo- 
nišč za republiške organe in organizacije v obdobju od 1981 do leta 1990 454 

Govorniki: 
Tone Kranjc   455 
Ivan Nemanič   455 
Miran Bogataj .   J  455 
Tone Kranjc    456 

23. Predlogi in vprašanja delegatov .    456 

Govornik: 
Jernej Rajer      457 

36. seja — 28. maja 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije 458 

Govornik : 
Nejko Podobnik •  459 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega' reda 36. seje Zbora občin   460 

2. Odobritev zapisnika 35. seje Zbora občin    462 

3. Predlog za izdajo zakona o postopku sprejemanja začasnih ukrepov druž- 
benega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine 462 
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Govorniki : 
„, ^ . . 462 Edo Gaspari  . 
Nada Mihajlovič    
Zvonko Perlič ... .   
Jože Krašovec     * * 
Vinko Kastelic     

4. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kme- 
tijskih zemljiščih, z osnutkom zakona   4/0 

Govorniki: 
470 Andrej Kocuvan  

Štefan Kamin ' ' ' ' ' 
Vidoz Hermin    41 a 
Karmelo Budihna     
Mara Zlebnik ' ' ' * 475 
Jože Korošec .......••••••• 
Milan Kolar . . . 
Moj mir Pustoslemšek   •, ..■•••• 
Zvonko Perlič    • 
Jože Ceh    .„ 
Štefan Kamin   • • • /   
Rudi Mlakar     
Marjan Zerdin    
Andrej Kocuvan ;   • * 

5 Nadaljevanje razprave o predlogu za izdajo zakona o postopku spreje- 
manja začasnih ukrepov družbenega varstva samoupravnih pravic in 
družbene lastnine   481 

Govornik: 
Zvone Perlič   48* 

6. Osnutek zakona o sredstvih za odpravo posledic potresa, ki je 15. aprila 
1979 prizadel območje določenih občin SR Bosne in Hercegovine in 
SR Hrvatske    482 

7. Osnutek zakona o plačevanju posebne takse na uvoženo blago 482 

8. Osnutek zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih 
odhodkov federacije za leto 1980 in osnutek odloka o spremembi odloka 
o določitvi prihodka od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 
1980 odstopijo interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose 
s tujino  483 

9. Osnutek zakona o skupnem znesku sredstev za financiranje programa 
graditve in modernizacije tehnične baze Radia Jugoslavije v obdobju 
od leta 1981 do 1990, s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja 483 

Govornik: 
dr. Rudi Kropivnik   484 

10. Predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o interven- 
cijah v kmetijstvu in porabi hrane  485 

Govorniki : 
Karmelo Budihna   486 
Zdenka Jurančič   487 
Hinko Čop  ' • • 488 

Ivan Kozole   488 

Franc Svetelj   4j™ 
Nada Mihajlovič     490 
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11. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o var- 
nosti cestnega prometa, z osnutkom zakona   

12. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ure- 
ditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa . . 492 

Govornik: 
Mara Fabjančič  4g2 

13. Osnutek zakona o vpisu v sodni register  494 

14. Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slove- 
nije za leto 1979   •  494 
Govorniki: 
Vlado Tance . . . . ............. 
Zdenka Jurančič . .. . . ° ' ' ' ' ' ' ' '■■■■ ' ' ' ' 
dr. Jelenko Adjanski ^ ' 4qZ 
Marjana Hojan ..........    497 
Vlado Tance ^ j  Jqq 
Zdenka Jurančič ...... * '    499   499 

15. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1980, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma   500 

16. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prenosu denarnih 
sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki 
Slovenije   500 

17. Predlog dogovora o temeljih davčnega sistema  500 

Govornik: 
Slavko Polanič  
   

18. Osnutek dogovora o usklajevanju ukrepov davčne politike pri davku 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega    

Govornika: 
Vanda Abrahamsberg   . 
Slavko Polanič  504 

19. Predlog samoupravnega sporazuma o osnovah in merilih za pridobi- 
vanje in razporejanje dohodka delovne skupnosti služb Skupščine 
SR Slovenije      5q5 

Govornik: 
Miro Samardžija 505 

20. Poročilo o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ za obdobje od 1. 1. 1979 do 31. 12. 1979 .    506 

Govornika i 
Ela Ulrih-Atena    
Peter Bekeš    

21. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o razrešitvi in imenovanju javnega tožilca Višjega 

javnega tožilstva v Ljubljani      514 
prediog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Celju 514 

— predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Mariboru . . . . 514 



22. Predlogi in vprašanja delegatov 515 

Govorniki: 
dr. Vladimir Fatur  515 
Anton Direnbek   .   517 
Avgust Metlika    518 
Andrej Kocuvan   519 
Avgust Metlika  1 519 

Cveto Gatnik 520 
dr. Vladimir Fatur .      520 
Zvonko Perlič       • 521 
dr. Vladimir Fatur   522 
Jože Furlan .   •   522 
Andrej Kocuvan       522 

Družbenopolitični zbor 

31. seja — 25. marca 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov .   524 

2. Določitev dnevnega reda   524 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 30. seje Družbenopolitičnega zbora 525 

2. Predlog zakona o usmerjenem izobraževanju . . . •. . . . . ... .• . . . 525 

Govorniki: 
Majda Poljanšek    525 
Vili Vindiš • 531 
Geza Bačič    534 
Tilka Blaha •   535 
Srečko Mlinaric ........................... 538 
Vida Mikuž   . .     540 
Jože Marolt ■ 543 
Dušan Šinigoj 544 
Milan Kučan 546 
Peter Toš   550 
Ludvik Golob   551 
Igor Uršič .551 
Majda Poljanšek • 552 
Igor Uršič    554 
Vili Vindiš •   . 554 
Milan Kučan . 554 

3. Predlog zakona o skupnostih socialnega varstva . . . . . . .    555 

Govornika: 
dr. Marjan Premik  556 
Ludvik Golob 557 

4. Predlog za izdajo zakona o republiški inšpekciji za ekonomske odnose 
s tujino , . . . . . . . ...... . . . . ... . . . . . i . . . . 557 
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Govorniki: 
Dušan Brglez  558 
Tone Krašovec  559 
Lojzka Čotar       560 

5. Predlog odloka o organizaciji in delu služb Skupščine SR Slovenije . . 560 

Govornik: 
Vito Habjan  562 

6. Volitve in imenovanja: . 562 
— predlog odloka o imenovanju članov sveta Narodne banke 562 
— predlog odloka o imenovanju viceguvernerja Narodne banke Slo- 

venije  562 

7. Predlogi in vprašanja delegatov 563 

8. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju 563 

Govorniki : 
Jože Marolt   564 
Milan Kučan 565 
Jože Marolt  565 
Jože Globačnik . . 566 
Jože Marolt  566 
Milan Kučan . . . . 566 
Dušan Šinigoj   566 
Jože Marolt 567 
Vili Vindiš   .   567 
Jože Globačnik  • . . 567 
Tilka Blaha 567 

31. seja — nadaljevanje 9. aprila 1980 

!. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju 569 

Govornika : 
Vili Vindiš   570 
Dušan Šinigoj   573 

32. seja — 2. aprila 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov  578 

2. Določitev dnevnega reda   578 

Dnevni red: 

1. Poročilo o poteku planskih aktivnosti in o problemih usklajevanja raz- 
voja v SR Sloveniji   579 
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2. Informacija o uresničevanju nalog in usmeritev iz resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1980   579 

Govorniki: 
Angelca Vrbnjak   579 
Jože Globačnik    
Marko Bule   5°5 
Geza Bačič    "T 
Hudi Kropivnik J®* 
Stane Gavez    
Vlado Janžič    

3. Informacija o nekaterih negativnih pojavih na področju zaposlovanja . 598 

Govornika: 
Andrej Grahor  ^ 
Jože Božič  

4. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu 604 

5. Predlog periodičnega delovnega načrta Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije za drugo trimesečje 1980   605 

Govorniki : 
fiOfi Teodora Krpan    

Vlado Janžič v  
Lojzka Cotar   

6. Predlogi in vprašanja delegatov   607 

7. Nadaljevanje razprave o poročilu o poteku planskih aktivnosti in o pro- 
blemih usklajevanja razvoja v SR Sloveniji   607 

8 Nadaljevanje razprave o informaciji o uresničevanju nalog in usmeritev 
' iz resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 

1980    607 

Govornik: 
Jože Globačnik   607 

33. seja — 9. aprila 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov 610 

2. Določitev dnevnega reda   • 

Dnevni red: 

1. Predlog odloka o sestavi republiških komitejev   611 

Govorniki: 
Jože Pacek  
Ludvik Golob   Jjj* 
Vito Habjan   j j? 
Miro Gošnik    

XXIII 



2. Osnutek dogovora socialističnih republik in socialističnih avtonomnih 
pokrajin o skupnih temeljih vzgojno-izobraževalnega sistema . . . . . 617 

Govornika: 
Tilka Blaha  fil7 
Zdenko Medveš !!!!!!!!! 619 

3. Predlogi in vprašanja delegatov , , 621 

34. seja — 28. maja 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov       g22 

Govornik : 
Ludvik Golob    623 

2. Določitev dnevnega reda   624 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnikov 31., 32. in 33. seje zbora 625 

2. Predlog za izdajo zakona o postopku sprejemanja začasnih ukrepov 
družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine .... 625 

Govornika: 
Andrej Grahor  625 
Peter Toš  627 

3. Predlog dogovora o temeljih davčnega sistema .   627 

Govorniki: 
Franc Škufca 628 
Jože Globačnik    629 
Viktor Stopar .       630 
Prane Škufca  631 

4. Nadaljevanje razprave o predlogu za izdajo zakona o postopku spreje- 
manja začasnih ukrepov družbenega varstva samoupravnih pravic in 
družbene lastnine  631 

G ovorn i ka: 
Peter Toš  631 
Andrej Grahor   632 

5. Osnutek dogovora o usklajevanju ukrepov davčne politike pri davku iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela   632 

Govornika: 
Franc Škufca .   632 
Štefanija Zagmaister  ! ! .' ! 633 

6. Predlog samoupravnega sporazuma o osnovah in merilih za pridobiva- 
nje in razporejanje dohodka delovne skupnosti služb Skupščine SR 
Slovenije   63g 

Govornika: 
Štefanija Zagmaister    634 
Samo Divjak .   634 
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7. Poročilo o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine 
SFR Jugoslavije za obdobje od 1. 1. 1979 do 31. 12. 1979    635 

Govornika: 
Jože Božič  635 
Tina Tomi je   638 

8. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Celju ....>. 639 
— predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Mariboru . . . 639 
— predlog odloka o razrešitvi in imenovanju javnega tožilca Višjega 

javnega tožilstva v Ljubljani 640 

9. Predlogi in vprašanja delegatov     640 

Govornik: 
Ludvik Golob      ■. . 640 

Skupno zasedanje 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 
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